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SŁOWO WSTĘPNE

„Doctrina vim promovet insi tam”
Mam przyjemność ponownie polecić Państwu
kolejny

tom

monografii

„Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna
Wybrane

zagadnienia”.

Tom

10

stanowi

cenną i wartościową kontynujację tomów
poprzednich oraz ukazujących się pozycji
z obszaru nauk medycznych, nauk o bezpieczeństwie i kulturze
fizycznej.
Autorzy

zawartych

artykułów

to

badacze

i

naukowcy,

którzy przy opisywaniu poruszanych problemów wykorzystali własne
doświdczenie i przykłady. Specjalizują się w różnych dziedzinach
naukowych,
Dzięki

co

czyni

personalizacji,

i

empirycznego

i

doświadczeniem

niniejszą

monografia

charakteru.
świadczy

monografię
nabrała

Dzielenie
o

dużej

się

cenniejszą.

autentycznego
wiedzą

dojrzałości

własną

piszących,

a także o zaangażowaniu i otwartości w przekazywaniu swoich
wniosków i spostrzeżeń innym badaczom.
Monografia

jest

kolejnym

naukowym

projektem

międzyuczelniany trzech pomorskich uczelni wyższych: Akademii
Wychowania
w

Gdańsku,

Fizycznego
Akademii

i

Sportu
Marynarki

im. Jędrzeja

Śniadeckiego

Wojennej

im. Bohaterów

Westerplatte w Gdyni i Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie
Gdańskim. Dzięki zaangażowaniu, wysiłkowi i ogromowi pracy
włożonej przez dr. Piotra Lizakowskiego z Wydziału Dowodzenia
9
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i

Operacji

Morskich

AMW

z

Zakładu

Sportów

dr.

Sławomira

Dębskiego

w

Gdyni,

Wodnych
z

PSW

dr.

Dariusza

AWFiS
w

w

Starogardzie

Skalskiego
Gdańsku,
Gdańskim

oraz mgr Radosława Zware oficera PSP tom dziewiąty monografii
ma zasięg ponadlokalny, krajowy i zagraniczny. Autorzy zawarli
w niej aktualne elementy wiedzy dzienin nukowych z obszru
bezpieczeństwa, medycyny i kultury fizycznej, pokazując jak bardzo
często przenikają się na wzajem.
Poniższa monografia dzięki autorom stanowi cenne źródło
wiedzy i popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia w różnych
obszarach związanych z bezpieczeństwem.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
AWFIS W GDAŃSKU

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak
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OD REDAKCJI
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią
recenzowanej monografii pt. Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura
fizyczna Wybrane zagadnienia Tom 10. Ponownie oddajemy
w Państwa ręce publikację będącą mostem pomiędzy różnymi
dziedzinami nauki tj. bezpieczeństwem, medycyną oraz kulturą
fizyczną. Uznaliśmy, że interdyscyplinarność jest kluczowym czynnikiem
umożliwiającym osiągnięcie sukcesu w nauce.
Niniejszy cykl monografii powstał jako wspólny naukowy projekt
międzyuczelniany
o dużych
walorach
praktycznych
i teoretycznych, trzech uznanych pomorskich uczelni wyższych:
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojenne im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim
oraz Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu.
Tom 10, tak jak poprzednie tomy został poświęcony
zagadnieniom
dotyczącym
współczesnym
zagrożeniom
dla bezpieczeństwa ogólnego oraz dla zdrowia i sprawności fizycznej.
Do podjęcia tej tematyki zainspirowało nas zjawisko ewolucji zagrożeń
dla bezpieczeństwa. Współczesne niebezpieczeństwa rzadko
są zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa, jego granic
czy suwerenności, ale stały się bardziej ludzkie i namacalne.
Dotykają bezpośrednio człowieka – wpływają na jego stan zdrowia
zarówno fizyczny i psychiczny. Zwiększająca się świadomość
społeczeństwa w kwestiach poczucia bezpieczeństwa, świadczeń
medycznych i treningu fizycznego zachęciła nas do poszukiwania
nowych problemów badawczych.
Niniejsza monografia, tak jak wcześniejsze z tej serii ukazuje
jak szeroko przenikają się na wzajem obszary nauk medycznych,
nauk o bezpieczeństwie i kulturze fizycznej. Tym razem przedstawione
artykuły naukowe, zostały zaprezentowane z naciskiem na dziedziny
sportowe, które pozwalają człowiekowi zachować zdrowie
i bezpieczeństwo. Jako cenne źródło wiedzy i popularyzacji sportu
oraz zdrowego i bezpiecznego trybu życia. Ciekawą propozycją
11
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jest artykuł opisujący Polski Czerwony Krzyż przededniu 100-lecia
istnienia czerwonokrzyskiej organizacji w kraju, a także lokalnie.
Przedstawiamy społeczną działaność instytucji, która w swojej historii
istnienia ponosiła odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo.
Obecnie zaprezentowana monografia jest najobszerniejszym
tomem i ostatnim z tej serii. Wraz z nowym rokiem 2019 zamierzamy
kontynuować
naszą
pracę
naukową
przy
współpracy
międzyuczelnianej. W związku z czym zapraszamy Państwa
do współpracy i współtworzenia kolejnej recenzowanej monografii
w nowym wydaniu.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę.
Redaktorzy naukowi:
dr Piotr LIZAKOWSKI, e-mail: piotrl@interia.pl
dr Dariusz SKALSKI, e-mail: dskalski60@gmail.com, mshalina@hot.pl
dr Sławomir Stanisław DĘBSKI, e-mail: sladeb@wp.pl
mgr Radosław ZWARA, e-mail: r.zwara@wp.pl

12

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10
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Alicja Pęczak - Graczyk1, Magdalena Formela2
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Wydział Wychowania Fizycznego - Zakład Sportów Wodnych
2 Akademia Marynarki Wojennej
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1

Bezpieczeństwo wodne w opini mieszkańców
miasta Darłowo
Number of characters: 27 932 (with abstracts, summaries and cover).
Number of images: 17 x 1000 characters (lump sum) = 17 000 characters.
Total: Number of characters: 44 932 (with abstracts, summaries
and cover and graphics) = 1, 123 spreadsheets publishing.

STRESZCZENIE
Artykuł zatytułowany "Bezpieczeństwo wodne mieszkańców miasta
w opinii Darłowa" wskazuje teoretyczne podstawy badań,
tj.
bezpieczeństwo
mieszkańców,
opis
i
cechy
Darłowa
oraz organizację miasta. Artykuł pokazuje metodologiczne podstawy
badań, zawiera trzy pytania rozpoznawcze:
1. Czy "paradowanie" przeszkadza w funkcjonowaniu pracy
ratowników?
2. Czy picie alkoholu jest głównym powodem utonięcia?
3. Czy mieszkańcy Darłowa wolą przebywać na plaży z dyżurnym
ratownikiem?
Hipoteza robocza:
• Mieszkańcy wolą przebywać na plaży z dyżurnym ratownikiem.
• Mieszkańcy miasta czują się bezpiecznie w czasie wolnym
na plażach z ratownikiem na morzu w Darłowie.
• Mieszkańcy miasta uważają, że "paradowanie" przeszkadza
w funkcjonowaniu pracy ratowników.
• Mieszkańcy znają podstawy udzielania pierwszej pomocy.
13
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Mieszkańcy twierdzą, że picie alkoholu jest główną przyczyną
utonięcia.
Oprócz pytań badawczych i hipotez, praca obejmuje nie tylko cel
i przedmiot badań, ale także dziedzinę i organizację badań.
Mieszkańcy z Darłowa: wolą przebywać na plaży z dyżurnym
ratownikiem; znać podstawy pierwszej pomocy; są dostrojone
do programu "Niebieska flaga"; wiedzieć, że alkohol jest główną
przyczyną utonięcia. Artykuł pokazuje również kwestię "parowania",
co oznacza, że ludzie przychodzą na plażę wcześnie rano,
aby tworzyć ogrodzone i duże miejsca za pomocą wiatrówek
(tarcza chroniąca przed wiatrem). Mieszkańcy twierdzą, że problem
ten silnie ingeruje w funkcjonowanie pracy ratowników.
Ten artykuł został napisany nie tylko w celu zmierzenia
bezpieczeństwa wody w Darłowie, ale służy także jako okno
do zrozumienia zagrożeń wodnych. Temat tej pracy licencjackiej
i skuteczności wysiłków zostaną opracowane i zbadane
w pracy magisterskiej.
•

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, Woda, Darłowo, Kąpielisko,
Plaża, Ratownicy wodni, wynik
WPROWADZENIE
Bezpieczeństwo wodne to szeroko rozumiane pojęcie, zaczynając
od poczucia bezpieczeństwa nad wodą, przez aspekt turystyki,
zabezpieczenie
kąpielisk,
po
utrzymanie
porządku
i bezpieczny wypoczynek na wczasach.
Woda to środowisko,
które daje ludziom chwilę relaksu, przyjemności i odpoczynku,
dlatego bardzo ważne jest bezpieczeństwo osób pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Środowisko wodne
towarzyszy człowiekowi od zawsze i dostosowanie się do niego
było rzeczą nieuniknioną1.
Człowiek, woda i pływanie- to połączenie jest tak samo stare
jak sama ludzkość. Jest to jedna z aktywności fizycznej, dlatego wiąże
się z ryzykiem. W trakcie sezonu letniego media głośno mówią
o utonięciach na kąpieliskach. Wartość ludzkiego życia
jest
doceniania
dopiero,
gdy
jest
zagrożona
śmiercią.
Wzmianki o ratowaniu życia sięgają już starożytności.

D. Skalski, Ratownik WOPR
Zarząd w Skarszewach, Skarszewy 2004, s. 23.

1

nauczycielem

pływania,

Kociewskie

WOPR
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Ratownictwo to ratowanie życia ludzkiego, obejmuje ono wszelkie
działania na zmniejszenie liczby utonięć. Udzielanie pomocy osobie
tonącej to obowiązek prawny każdego dorosłego człowieka.
Przykładem kąpieliska może być miasto Darłowo, które posiada
kąpieliska zarówno strzeżone jak i niestrzeżone. Darłowo to turystyczna
nadmorska miejscowość, która może poszczycić się piękną, szeroką
plażą, na którą przyjeżdża mnóstwo turystów, którzy chcą bezpiecznie
na niej wypoczywać.
ROLA BEZPIECZEŃSTWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Życie bez strachu, obaw, lęku, chaosu i trosk to właśnie
bezpieczeństwo. Jest to jedna z najbardziej potrzebnych wartości
w życiu człowieka. Bezpieczeństwo należy do najbardziej
podstawowych potrzeb każdego człowieka i jest określane w różny
sposób2. Potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa tak samo jak tlenu,
wody czy snu. Człowiek dąży do tego, aby czuć się bezpiecznie
w miejscu, w którym żyje.
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Bezpieczeństwo osób korzystających ze strzeżonych plaż musi zostać
zapewnione odpowiednimi formami organizacyjnymi. Społecznością
lokalną jest zbiorowisko mieszkańców, którzy mają wspólne potrzeby
i
poczucie
przynależności
do
zamieszkiwanego
miejsca.
Aby społeczność lokalna dobrze funkcjonowała koniecznym
elementem jest bezpieczeństwo.
Szczególne zadania w tym obszarze pełni samorząd terytorialny,
którego zasadniczym celem jest między innymi zapewnianie
bezpieczeństwa
na
swoim
obszarze
działania.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców danej jednostki terytorialnej
są jednym z czynników rozwojowych i zarazem jej atrakcyjności.
Z kolei brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa odczuwany
przez mieszkańców i przedsiębiorców, to główny powód
ich odpływu3.
Według ustawy4 to samorząd gminny z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego wykonuje zadania, które skupiają
się
na
używaniu
odpowiednich
narzędzi
służących
W. Pokruszyński, J. Piwowski, Teoria bezpieczeństwa, Kraków 2014, s.26-32.
T. Hoffmann, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wybrane zagadnienia zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2015.
4
Art. 7 ust 1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
(Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591).
2
3
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do przeciwdziałania występowaniu zagrożeń a także właściwym
do reagowania na poczynione już naruszenia w tym zakresie.
Jednak nawet najlepsza organizacja, najlepiej wyszkolony ratownik
ani żadne przepisy, nakazy i zakazy administracyjne nie zmniejszą
liczby wypadków utonięć, jeżeli kąpielowicze nie wyzbędą
się brawury, ryzykanctwa i bezmyślności5.
CHARAKTERYSYKA MIASTA DARŁOWO
Darłowo to 14-tysięczne nadmorskie miasto leżące w północnozachodniej
Polsce
w województwie
zachodniopomorskim.
Położone jest nad Morzem Bałtyckim w dolinie rzek Wieprzy
i Grabowej. Miasto o ponad 700-letniej tradycji może pochwalić
się nie tylko średniowiecznym rodowodem, ale również zaszczytnym
mianem miasta królewskiego. To z uwagi na fakt, iż to właśnie
w Darłowie w roku 1382 urodził się Eryk I Pomorski - król Danii, Szwecji
i Norwegii. Około 200 lat temu, po wschodniej stronie portu powstało
jedno z najstarszych kąpielisk morskich - Darłówko. Nadmorski kurort
to dziś prężnie rozwijający się port morski, z nowoczesną mariną,
dziesiątkami statków i łodzi wędkarskich a także jedynym w Polsce
parkiem wodnym ze słoną bałtycką wodą.
Darłowo i kąpielisko Darłówko to miejsce cieszące się uznaniem wśród
turystów i wczasowiczów. Ponad 6 km szerokich plaż o miękkim,
delikatnym i czystym piasku, unikalny mikroklimat z dużą zawartością
jodu, niepowtarzalne sąsiedztwo dwóch nadbałtyckich jezior
są miejscem idealnym do wypoczywania nie tylko latem, ale każdego
dnia roku6. Jest to port, w którym rozwija się rybołówstwo, żeglarstwo,
wędkarstwo i wodna turystyka aktywna.
Wybrzeże dzieli się na dwie części za sprawą rzeki Wieprzy,
która uchodząc do morza przecina 20-kilometrowy pas plaży.
Na plaży znajduje się boisko do gry w siatkówkę oraz w piłkę nożną,
nowoczesna siłownia zewnętrzna oraz przyrządy do uprawiania
streetworkoutu. Atrakcjami są: wypożyczalnia sprzętu wodnego,
przejażdżki na dmuchanym bananie oraz zjeżdżalnia. Kąpielisko
jest na brzegu morskim wydmowym o piaszczystym dnie, szerokiej
plaży, spadzie dna o łagodnym nachyleniu, wytyczone za pomocą
pływających boi.

M.
Witkowski,
Ratowanie
tonących,
Wydawnictwo
Warszawa 1969, s. 144.
6 https://www.darlowo.pl/pl/?page=o_darlowie [dostęp dn. 28.10.2017].
5

„Sport

i

turystyka”,
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Nad Królewskim Miastem Darłowo władzę sprawuje Burmistrz
Arkadiusz Klimowicz oraz Rada Miasta. Jednym z ich zadań
jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.
PRZEDMIOT I CEL BADAŃ
Przedmiotem przeprowadzonych przeze mnie badań było zbadanie
bezpieczeństwa wodnego, a w szczególności bezpieczeństwa
nad wodą na kąpieliskach strzeżonych w mieście Darłowo.
Celem badań było poznanie opinii mieszkańców miasta Darłowo
na temat bezpieczeństwa wodnego na kąpieliskach strzeżonych
w pasie nadmorskim.
PROBLEMY BADAWCZE, PYTANIA BADAWCZE I HIPOTEZY ROBOCZE
Istotą moich badań jest uzyskanie odpowiedzi na następujące
pytania badawcze:
1. Czy współcześnie modny „parawaning” jest utrudnieniem
w pracy ratowników wodnych?
2. Czy alkohol jest główną przyczyną utonięć?
3. Czy mieszkańcy Darłowa preferują korzystanie z miejsc
strzeżonych przez ratowników wodnych?
W związku z przedstawionymi problemami badawczymi założone
zostały następujące hipotezy badawcze:
1. Mieszkańcy preferują wypoczynek na kąpieliskach strzeżonych.
2. Mieszkańcy
czują
się
bezpiecznie
wypoczywając
na kąpieliskach strzeżonych w pasie nadmorskim w mieście
Darłowo.
3. Mieszkańcy uważają, że „parawaning” utrudnia pracę
ratowników.
4. Mieszkańcy znają zasady udzielania pierwszej pomocy.
5. Mieszkańcy twierdzą, że najczęstszą przyczyną utonięć
są osoby pływające w stanie nietrzeźwym.
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
Wykorzystałam metodę ilościową, która pozwoliła dotrzeć mi do wielu
osób, które zostały poproszone o udzielenie obiektywnych,
anonimowych odpowiedzi. Pozwoliła ona uzyskać odpowiedź
na następujące pytania: “ile”, “jak często”. Każdy ankietowany został
uwzględniony w ostatecznym podsumowaniu, a przyjęta metoda
pozwoliła zinterpretować wyniki, ekstrapolując je na populację.
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Technika, dzięki której przeprowadziłam badanie bezpieczeństwa
wodnego w opinii mieszkańców miasta Darłowa polegała
na odnalezieniu docelowej grupy, rozdaniu im kwestionariuszy
z prośbą o wypełnienie i rzetelne odpowiedzi. Badanie to zostało
przeprowadzone poprzez formę ankietową, a ankietowani wypełniali
ją anonimowo. Wypełnienie ankiety polegało na wybraniu konkretnej
lub
konkretnych
odpowiedzi
ze
wszystkich
podanych.
Ankieta dotyczyła najczęściej wąskiego zagadnienia bądź szerszego
problem rozbitego na kilka zagadnień szczegółowych.
Narzędziem, jakim zastosowałam był kwestionariusz ankiety w formie
papierowej, który zawierał pytania w większości w formie zamkniętej.
Wśród odpowiedzi podawane były różne warianty, natomiast
kiedy
badacz
miał
inne
zdanie,
przewidziano
miejsce,
w którym możliwe było pisemne wyrażenie opinii. W kwestionariuszu
ankiety było tylko jedno pytanie otwarte dotyczące poznania opinii
na temat poprawy, jakości bezpieczeństwa na kąpieliskach
strzeżonych w pasie nadmorskim w Darłówku. Dzięki pytaniom
zamkniętym ankietę wypełniało się szybko i łatwo.
OBSZAR I ORGANIZACJA BADAŃ
Organizacja badań polegała na przeprowadzeniu autorskiego
kwestionariusza ankiety na temat bezpieczeństwa wodnego w opinii
mieszkańców miasta Darłowa, w którym ułożono i sformułowano
w odpowiedniej kolejności pytania. Jego wypełnienie nie sprawiło
nikomu
specjalnych
trudności.
Badania
przeprowadziłam
na przełomie sierpnia- września 2017 roku. W badaniu wzięło udział
100 respondentów miasta Darłowa (62 kobiety i 38 mężczyzn).
Byli nimi osoby z najbliższego otoczenia (znajomi, rodziny, sąsiedzi),
uczniowie
i
pracownicy
Liceum
Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Szkół Morskich w Darłowie
oraz pracownicy miasta Darłowa. Wyróżniono 6 grup wiekowych:
15-19 lat (32 osoby), 20- 29 lat (20 osób), 30-39 lat (14 osób),
40- 49 lat (14 osób), 50- 59 lat (10 osób), 60 lat i więcej (10 osób).
WYNIKI BADAŃ
W tabeli nr 1 przedstawiona została ocena poczucia bezpieczeństwa
wśród mieszkańców Darłowa. Ponad 58% respondentów na pytanie
czy korzystają z kąpielisk strzeżonych w pasie nadmorskim w mieście
Darłowo
odpowiedziało,
że
tak.
Odpowiedzi
raczej
nie i zdecydowanie nie korzysta udzieliło zaledwie 24%
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ankietowanych. To zadowalający wynik, ponieważ większość
wypadków śmiertelnych wydarza się na plażach niestrzeżonych.
Tabela nr 1. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy korzysta Pan(i) z kąpielisk strzeżonych w pasie nadmorskim
w mieście Darłowo?

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 2 przedstawia częstotliwość korzystania z kąpielisk
strzeżonych
w
pasie
nadmorskim
w
mieście
Darłowo.
Większość mieszkańców Darłowa, bo aż 36% często lub bardzo często
korzysta z kąpielisk strzeżonych w pasie nadmorskim w mieście
Darłowo. Rzadziej korzystają pewnie osoby starsze, jednakże
są to zaledwie 22 osoby.
Tabela nr 2. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Jeśli tak, to jak często?

Źródło: Opracowanie własne, liczba respondentów nie jest równa 100,
ponieważ osób korzystających z kąpielisk strzeżonych jest 58

W tabeli nr 3 przedstawiona zostanie ocena mieszkańców Darłowa
pod kątem bezpieczeństwa w pasie nadmorskim na kąpieliskach
strzeżonych. Na pytanie czy czuję się Pan(i), bezpiecznie
na kąpieliskach strzeżonych odpowiedziało ponad 80% osób.
Jest to bardzo zadowalający wynik. Pozostali respondenci – 20%
nie czują się bezpiecznie z różnych przyczyn, które zostaną podane
w następnych pytaniu.
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Tabela nr 3. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy przebywając w swoim miejscu zamieszkania na kąpieliskach
strzeżonych w pasie nadmorskim w mieście Darłowie czuje się Pan(i)
bezpiecznie?

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 4 zamieszczone zostaną przedstawione przyczyny braku
poczucia bezpieczeństwa na kąpielisk strzeżonych w mieście
Darłowo. Zdradliwego morza-wirów, prądów, wysokich fal obawia
się aż 28% mieszkańców. Niedostateczna umiejętność pływania, zbyt
mało ratowników i brawurowe zachowanie wśród innych uczestników
terenu kąpieliska to również duża obawa wśród ankietowanych- 64%.
Niebezpieczne jest również zjawisko falowania, które zależy od wiatru
czy
przepływającego
statku.
Powstaje
wszędzie
tam,
gdzie powierzchnia wody wystawiona jest na działanie wiatru.
Kiedy szybko obracająca się woda tworzy lej to oznaka wiru.
Według Mieczysława Witkowskiego wir może być tak silny,
że położenie ciała równolegle do powierzchni wody nie wystarcza,
podczas gdy w niego wpadliśmy. Wtedy należy zachować spokój,
wykonać głęboki wdech i pod wodą wydostać się z wiru na zewnątrz
pracując silnie ramionami i nogami7. Mimo tych wszystkich
niebezpieczeństw czyhających nad wodą ciąg do wody rośnie z roku
na rok coraz bardziej. Ludzie wybierają się na wczasy nad wodą,
spływy kajakowe, żeglarskie czy kolonie.

M.
Witkowski,
Warszawa 1969, s. 34.
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Tabela nr 4. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Jeśli nie, dlaczego? – można wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100,
ponieważ respondenci mogli zaznaczyć trzy możliwości

Tabela nr 5 przedstawiać będzie czy mimo czerwonej flagi
mieszkańcy kąpią się w morzu. Na szczęście zdecydowana większość
mieszkańców nie kąpie się mimo zakazu, a tylko 11% ryzykuje
wchodząc do wody mimo wywieszonej czerwonej flagi.
Tabela nr 5. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy mimo zakazu Pan(i) kąpię się w morzu?

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 6 przedstawiony zostanie rozkład liczbowy,
czy respondenci znają numer ratunkowy nad wodą. Spośród
ankietowanych aż 73 osób nie zna numeru ratunkowego
nad wodą. Odpowiedź „tak” zaznaczyło 27 osób, w tym 24 podało
poprawny,
czyli
601 100 100.
Numer
ratunkowy
napisany
jest na tablicach informacyjnych przed wejściem na plaży
i na każdym stanowisku ratowniczym.
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Tabela nr 6. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy zna Pan(i) numer ratunkowy nad wodą?

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 7 ukazywać będzie ocenę swoich umiejętności pływackich.
Najwięcej osób twierdzi, że potrafi pływać przeciętnie, bo aż 1/4
ankietowanych, kolejno 24% osób ocenia swoje umiejętności
pływackie na dobre, 20% respondentów na bardzo słabe,
15% na słabe, a tylko 16% na bardzo dobre. Pływanie to wspaniała
forma ruchu, która jest zalecana przez wielu lekarzy, specjalistów.
Ta przyjemność wymaga korzystania z obiektów bądź kąpielisk.
Stąd tak ważne jest bezpieczeństwo nad nim. W czasie pływania
należy zachować szczególną ostrożność i nie popisywać
się przed znajomymi.
Tabela nr 7. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Jak ocenia Pan(i) swoje umiejętności pływackie w skali od 1 do 5?

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 8 przedstawione zostaną najczęstsze przyczyny utonięć.
Według respondentów najczęstsze przyczyny utonięć to pływanie
w stanie nietrzeźwym i lekkomyślność i nie stosowanie się do poleceń
ratowników wodnych. Takie odpowiedzi uzyskały kolejno 73%
oraz 70%. Kolejnymi przyczynami utonięć jest pływanie pomimo
wywieszonej czerwonej flagi - 54%, niedocenienie niebezpieczeństwa
czyhającego w wodzie - 41% oraz pływanie w miejscach
niestrzeżonych - 40%. Wstrząs termiczny występuje, gdy nagle
wskakuje się do wody, wtedy zmienia się temperatura otoczenia
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z wysokiej na niską. Wstrząs prowadzi do niedokrwienia
i niedotlenienia kory mózgowej, a to z kolei prowadzi do śmierci8.
Tabela nr 8. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Jakie są według Pana(i) najczęstsze przyczyny utonięć? – proszę wybrać
3 najważniejsze

Źródło: Opracowanie własne, Uwaga: odpowiedzi nie
się do 100, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć trzy możliwości

sumują

Tabela nr 9 zawierać będzie ocenę, co zdaniem mieszkańców
wpłynęłoby na zmniejszenie liczby utonięć na terenie plaż
nadmorskich w mieście Darłowo. Według mieszkańców Darłowa
zwiększenie liczby stanowisk ratowniczych oraz więcej ratowników
wodnych przede wszystkim, bo aż w 78% wpłynęłoby na zmniejszenie
liczby utonięć na terenie plaż nadmorskich w mieście Darłowo.
62% osób udzieliło odpowiedzi, że to darmowe lekcje pływania
i edukacja dla dzieci w zakresie zasad bezpiecznego wypoczynku
nad
wodą
wpłynęłyby
na
zmniejszenie
liczby
utonięć.
Kolejno popularyzacja wśród mieszkańców zasad bezpieczeństwa
nad wodą - 57%, zakaz „parawaningu” - 37% oraz surowsze kary
za złamanie regulaminu kąpieliska dotyczącego bezpieczeństwa.

8

D. Skalski, Mały elementarz bezpieczeństwa nad wodą, Skarszewy 2011, s.21.
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Tabela nr 9. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Co Pana(i) zdaniem wpłynęłoby na zmniejszenie liczby utonięć na terenie
plaż nadmorskich w mieście Darłowo? – proszę wybrać maksymalnie
3 odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne, Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100,
ponieważ respondenci mogli zaznaczyć trzy możliwości

W tabeli nr 10 zapytano czy „parawaning” powoduje utrudnienia
podczas pracy ratowników wodnych. Odpowiedź jest jednoznaczna:
„parawaning” powoduje utrudnienia podczas pracy ratowników
wodnych. Czym tak naprawdę jest ten znany „parawaning”?
„Parawaning” to „grodzenie się” parawanami na plaży zazwyczaj
wcześnie rano, tak by zająć sobie dużo miejsca na plaży.
Burmistrz nadmorskiego kurortu Darłowo Arkadiusz Klimowicz rozważał
walkę z tą modą i zaproponował, aby podzielić plażę na dwie części:
część z parawanami i część, gdzie będzie ich zakaz. Problemem
nie jest tu tylko mniej miejsca na plaży, ale przede wszystkim gorsza
widoczność dla ratowników oraz „tor przeszkód”, który muszą
pokonać podczas np. szukania zagubionego dziecka.
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Tabela nr 10. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy uważa Pan(i), że „parawaning” powoduje utrudnienia podczas pracy
ratowników wodnych:

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 11 została stworzona po to, aby respondenci wybrali
chętniej odwiedzaną plażę. Plażę wschodnią w Darłówku wybiera
58%, natomiast plażę zachodnią 42% osób. Plaża wschodnia posiada
niższą wysokość wody niż plaża zachodnia i jest zdecydowanie
bardziej ugodowa dla rodzin z dziećmi. Natomiast na plaży
zachodniej nie ma wyznaczonej strefy kąpania gwiazdo blokami,
tak jak jest to po stronie wschodniej tylko samymi bojami.
Tabela nr 11. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Którą plażę odwiedza Pan(i) chętniej?

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 12 przedstawione zostanie, czy mieszkańcy wiedzą,
czym jest Błękitna Flaga? Błękitna Flaga jest międzynarodowym
wyróżnieniem
przyznawanym
kąpieliskom
i
marinom,
które są zarządzane z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko
naturalne. Wyróżnienie Błękitnej Flagi jest przyznawane obiektom,
które spełniają kryteria dotyczące jakości wody, zarządzania
środowiskowego,
informacji
i
edukacji
ekologicznej
oraz bezpieczeństwa i infrastruktury.
Tabela nr 12. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy słyszał Pan(i) o Błękitnej Fladze?

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela nr 13 zawiera opinię mieszkańców na temat tego, czy liczba
stanowisk ratowniczych w pasie nadmorskim w Darłowie
jest wystarczająca. Znaczna część ankietowanych – 42%, uważa,
że liczba stanowisk ratowniczych jest wystarczająca, 28% osób uważa,
że raczej nie, tyle samo osób uważa też, że nie jest wystarczająca
liczba stanowisk ratowniczych. Tylko 2% spośród ankietowanych
uważa, że zdecydowanie wystarczająca jest ilość.
Tabela nr 13. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy według Pana(i) liczba stanowisk ratowniczych jest wystarczająca?

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 14 przedstawiona zostanie ocena znajomości zasad
udzielania pierwszej pomocy. Aż 72% ankietowanych uważa,
że zna zasady udzielania pierwszej pomocy, a 28% nie zna. Przede
wszystkim w szkołach organizowane są lekcje z pierwszej pomocy,
w których wszyscy uczniowie biorą udział. Są to lekcje darmowe
w ramach zajęć. Ratownicy opowiadają o swojej pracy
oraz o niebezpieczeństwach czyhających nad wodą. Przeważnie
takie lekcje organizowane są przed rozpoczęciem sezonu
wakacyjnego.
Tabela nr 14. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy zna Pan(i) zasady udzielania pierwszej pomocy?

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 15 zawierać będzie ocenę, jakości funkcjonowania służb
ratowniczych w Darłowie. Spośród 100 ankietowanych 84 osoby
odpowiedziały, że jakość funkcjonowania służb ratowniczych
jest na wysokim poziomie, a tylko 16%, że nie jest, nie uzasadniając
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swojego zdania. Ratownicy w Darłowie są darzeni wielkim
szacunkiem, odbywają kursy szkoleniowe, podnoszą swoją sprawność.
Tabela nr 15. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy Pana(i) zdaniem w mieście Darłowo, jakość funkcjonowania służb
ratowniczych jest na wysokim poziomie?

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 16 przedstawiać będzie, czy mieszkańcy zwracają uwagę
na to, czy plaża jest strzeżona. 78% odpowiedziało, że zwraca uwagę
przed wejściem na plażę czy jest ona strzeżona czy nie, 22%
nie zwraca uwagi na to, na jaką plażę idzie.
Tabela nr 16. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy przed wejściem na plażę zwraca Pan(i) uwagę na to, czy ta plaża
jest strzeżona?

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnia tabela nr 17 przedstawia rozkład liczbowy osób
korzystających z plaż niestrzeżonych. Niestety 63% korzysta z plaż
niestrzeżonych, a to na nich jest najwięcej wypadków i utonięć. 37%
nie korzysta z plaż niestrzeżonych.
Tabela nr 17. Rozkład liczbowy odpowiedzi osób badanych na pytanie:
Czy korzysta Pan(i) z plaż niestrzeżonych?

Źródło: Opracowanie własne

Pytaniem otwartym było: Co sprawiłoby, że Pan(i) czuł(a)by
się bezpiecznie na plaży w Darłówku? Najczęściej pojawiającą
się odpowiedzią było: więcej ratowników na plaży, darmowe lekcje
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pływania, monitoring, zakaz „parawaningu”, wydłużony czas pracy
ratowników, kamizelki dla nieumiejących pływać, ostrzeżenia
o nagłych spadkach, poziomie wody oraz temperatury wody,
nagłośnienie komunikatów na plaży, bardziej pilnowany zakaz
wprowadzania
alkoholu,
więcej
profesjonalnego
sprzętu
oraz wpajanie młodym osobom o niebezpieczeństwie czyhającym
nad wodą.
PODSUMOWANIE
Podsumowując, wyniki badań pozwoliły spojrzeć na aspekt
bezpieczeństwa wodnego w mieście Darłowo. Według mieszkańców
kąpieliska są chętnie odwiedzane, wybierają częściej te strzeżone
z ratownikami. Ratownicy są chwaleni, oceniani są bardzo wysoko,
aczkolwiek
powinno
być
ich
więcej.
Ankietowani
czują
się bezpiecznie wypoczywając w Darłówku. Większość z nich zna
numer ratunkowy nad wodą, zna zasady udzielania pierwszej pomocy
oraz wie, czym jest Błękitna Flaga. Zwracają uwagę, na jaką plażę
się wybierają oraz nie korzystają z kąpielisk podczas zakazu.
Podczas przeprowadzania badań potwierdziły się wszystkie
5 hipotez, a były to:
• Mieszkańcy preferują wypoczynek na kąpieliskach strzeżonych.
78% ankietowanych zwraca uwagę na to, czy plaża
jest strzeżona. Na kąpielisku w Darłówku plaża jest strzeżona
codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach 9-17.
• Mieszkańcy
czują
się
bezpiecznie
wypoczywając
na kąpieliskach strzeżonych w pasie nadmorskim w mieście
Darłowo. 80 ze 100 ankietowanych odpowiedziało, że czuje
się bezpiecznie. Jest to bardzo zadowalający wynik,
a ratownicy wodni powinni być z siebie dumni.
• Mieszkańcy uważają, że „parawaning” utrudnia pracę
ratowników wodnych. Aż 86% respondentów uważa,
że „parawaning” przeszkadza w pracy ratownikom wodnym.
Jest to znacznie trudniejsza, dłuższa, z przeszkodami trasa
do miejsca zdarzenia.
• Mieszkańcy znają zasady udzielania pierwszej pomocy.
Dzięki kursom, które odbywają się w szkołach, dzięki lekcjom
poświęconym bezpieczeństwie wodnym 72% mieszkańców
zna zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Mieszkańcy twierdzą, że najczęstszą przyczyną utonięć
są
osoby
pływające
w
stanie
nietrzeźwym.
Pomimo widocznych zakazów o spożywaniu alkoholu na plaży,
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pomimo upomnień, mandatów zdarzają się wypadki,
których główną przyczyną jest właśnie nadmierne picie
alkoholu na kąpieliskach. Spośród wielu wymienionych
przyczyn utonięć najwięcej odpowiedzi uzyskało: pływanie
w stanie nietrzeźwym, bo aż 73% ankietowanych wybrało
tą przyczynę jako główną.
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WATER SAFETY IN THE TOWNSPEOPLES'S OF DARŁOWO OPINION
SUMMARY
The article, entitled “Water safety in the townspeople’s of Darłowo
opinion” is indicates the theoretical basis of the surveys, i.e. what
a townspeople's safety is, description and characteristics of Darłowo,
and the organization of the town. The article shows
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the methodological basis of the surveys, it includes three exploratory
questions:
1. Does „parawaning” interfere with the functioning of lifeguards'
work?
2. Does drinking alcohol is the main caused of the drowning?
3. Do townspeople of Darłowo prefer being on the beaches
with lifeguard on duty?
Working hypothesis:
• The townspeople prefer being on the beaches with lifeguard
on duty.
• The
townspeople
feel
secure
during
leisure
time
on the beaches with lifeguard on duty in the seaside
of Darłowo.
• The townspeople believe that “parawaning” interfere with
the functioning of lifeguards' work.
• The townspeople know the basics of first aid.
• The townspeople claim, that drinkin alcohol is the main cause
of drowning.
In addition to exploratory questions and hypothesis, the paper
includes not only research purpose and subject, but also the field
and organization of research. The townspeople of Darłowo: prefer
being on the beaches with lifeguard on duty; know the basics of first
aid; are tuned in to “Blue Flag” programme; know that drinkin alcohol
is the main cause of drowning. The article shows also “parawaning”
issue, which means that people come to the beach early
in the morning to create enclosed and large places by using
windbreaks (shield against wind). The townspeople claim, that
this problem strongly interfere with the functioning of lifeguards' work.
This article has been written not only to measure the water safety
in Darłowo, but also serves as a window to an understanding of water
dangers. The topic of this bachelor's thesis and the effectiveness
of efforts will be developed and examined in the master's thesis.
KEY WORDS: Safety, Water, Darlowo, Watering place, Beach,
Lifeguards
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STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo
jest
jedną
z
podstawowych
potrzeb
każdego człowieka. Jest ono istotne na każdym etapie życia
i w każdej sytuacji. Składa się na nie wiele czynników i aspektów,
a jednym z nich niewątpliwie jest przestrzeń, w jakiej ludzie żyją
i funkcjonują. Tworzenie bezpiecznych przestrzeni i likwidowanie
miejsc zdegradowanych jest istotnym elementem mającym wpływ
na bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
SŁOWA
KLUCZOWE:
Bezpieczeństwo,
Społeczność lokalna, Degradacja

Patologie,

Przestrzeń,

WPROWADZENIE
Nie W szybko rozwijającym się świecie i daleko posuniętych
procesach globalizacji nowego znaczenia nabiera pojęcie
bezpieczeństwa. Na dalszy plan w ujęciu ogółu społeczeństwa
odsuwa się kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa
narodowego związanego z ochroną suwerenności i granic państwa
na
rzecz
bezpieczeństwa
społeczności
lokalnych,
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w których na co dzień mieszkańcy żyją i funkcjonują.
Znaczenia
nabierają
kwestie
bezpieczeństwa
zdrowotnego,
kulturowego, społecznego czy ekologicznego, a kwintesencją
aktualnie postrzeganego bezpieczeństwa jest możliwość rozwoju
osobistego każdego człowieka, nawet tego najmłodszego1.
Szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa rozumieć można,
jako2 stan niezagrożenia i spokoju, który daje poczucie pewności
i gwarancję jego zachowania, a zarazem szansę na doskonalenie
i wysoką, jakość życia. A. Skrobacz pisze, iż bezpieczeństwo
jest „pierwotną, egzystencjalną i naczelną wartością i potrzebą
każdego człowieka, warunkującą przeżycie i rozwój jednostki i grup
społecznych. W celu wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa ludzie
jednoczą się i powołują państwo, jako najważniejszą formę
organizacyjną, gwarantującą bezpieczeństwo”3. Stąd też możemy
wyróżnić jeden z podstawowych rodzajów bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo narodowe, które według J. Stańczyka to4 stan
gwarantujący fizyczne przetrwanie i zapewniający swobodę rozwoju.
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego
obywatela jak również celem i interesem narodowym, dającym
rękojmię realizacji potrzeb i ochronę wartości. W polskim
społeczeństwie według R. Kuźniara5 główną racją stanu jest właśnie
bezpieczeństwo, w dwuwymiarowym wariancie. Pierwszy wariant
to bezpieczeństwo egzystencjonalne, traktowane jako fizyczne
istnienie państwa oraz narodu, a drugi związany z ochroną tożsamości
narodu, czego najlepszym gwarantem jest rozwój gospodarczy
i cywilizacyjny.
W dobie powszechnej informatyzacji i globalizacji coraz ważniejsze
stają się kwestie bezpieczeństwa związanego ze środowiskiem
lokalnym i możliwościami rozwoju poszczególnych jednostek
i społeczności lokalnych. Otwarte granice, swoboda przemieszczania
się, zderzanie się i mieszanie różnych kultur, poglądów czy postaw
na dalszy plan odsuwa bezpieczeństwo stricte narodowe, związane
z zapewnieniem suwerenności granic i niezależnego władania
własnym państwem, na rzecz rozwoju i samorealizacji oraz godnych
M. Formela, D. Skalski, I. Grygus, N. Nesterchuk, P. Lizakowski, Bezpieczeństwo
lokalnych w kontekście roli rodziny i szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci
[w:] Medycyna i społeczeństwo. Wybrane problemy zdrowia i bezpieczeństwa, pod red.
A.El Essa, D. Skalski, P. Dzięgielewski, s. 114.
2
A.
Skrabacz,
Bezpieczeństwo
społeczne.
Podstawy
teoretyczne
i
Warszawa 2012, s. 25.
3 Tamże, s. 26.
4 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s. 36.
5 R. Kuźniar, (red.), Między polityką, a strategią, Warszawa 1994, s. 176.
1

społeczności
i młodzieży,
E. Zieliński,
praktyczne,
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warunków bytowych jednostek wchodzących w skład małych
społeczności
lokalnych.
Obecnie
bezpieczeństwo
osobiste
każdego człowieka oraz jego indywidualne poczucie bezpieczeństwa
stają się najwyższą wartością6. Stąd też istnieje potrzeba,
aby wypracować systemowe rozwiązania mające na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa
społeczności lokalnych.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Społeczność lokalna definiowana jest bardzo różnie, w zależności
od pryzmatu, przez jaki się na nią patrzy. Na pewno można
powiedzieć, że jest podstawowym elementem struktury społecznej,
charakteryzującym się ograniczoną liczbą osób, które bezpośrednio
wchodzą w relacje między sobą na określonym terytorium.
Mają one wspólne cele i środki wynikające ze wspólnoty życia
codziennego. Takie współistnienie tworzy dogodne środowisko
do
wyzwalania
potencjałów
rozwojowych
i
zachowań
7
prospołecznych .
W ujęciu ekologicznym możemy zdefiniować społeczność lokalną
jako swego rodzaju system społeczny, który zdeterminowany
jest przestrzenią i jej układem na danym terytorium, należy
przy tym brać pod uwagę determinanty Istnienia społeczności
lokalnej w ujęciu funkcjonalnym, a samą przestrzeń społeczną
traktować, jako twór społeczny, w niewielkim stopniu zależny
od warunków przyrodniczych8.
Możemy również wyróżnić ujęcie konfliktowe społeczności lokalnej,
czyli swoistego teatru toczących się lokalnych konfliktów między
mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami.
Podczas podejmowania próby zdefiniowania społeczności lokalnej
należy pamiętać, iż ważną rolę odgrywają tu czynniki przestrzenne,
społeczne i psychologiczne. Mieszkańcy okazują min. emocjonalny
stosunek do przestrzeni, jako ziemi ojczystej, rodzinnej, prywatnej
M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające
do jego poprawy, [w:] Kultura bezpieczeństwa. nauka – Praktyka – Refleksje, Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa
Publicznego
i
Indywidualnego
„Apeiron”
w
Krakowie,
nr
15,
styczeń – czerwiec 2014, s. 362.
7
M. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary,
Warszawa 2016, s. 36.
8
M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające
do jego poprawy, [w:] Kultura bezpieczeństwa. nauka – Praktyka – Refleksje, Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa
Publicznego
i
Indywidualnego
„Apeiron”
w
Krakowie,
nr
15,
styczeń – czerwiec 2014, s. 365.
6
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a elementem spajającym społeczność są min. działające
na jej terenie organizacje, stowarzyszenia i inne grupy,
których nadrzędnym celem jest troska o interesy członków
społeczności lokalnej, w której działają. Biorąc pod uwagę powyższe
rozważania można stwierdzić, iż społeczność lokalna to „zbiorowość
zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium,
jak np. parafia, wieś czy osiedle, w której występują silne więzi
wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia
zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca”9.
Zauważyć należy, iż podstawowe determinanty bezpieczeństwa,
tj. stan zagrożenia i ryzyko jego wystąpienia mają niewątpliwe
znaczenie podczas oceny stanu poczucia bezpieczeństwa
społeczności lokalnej, a dokonując takiej oceny należy opierać
się na podstawowych cechach, które determinują stan poczucia
bezpieczeństwa społeczności lokalnej, tj.:
1. Autonomia.
2. Własne normy regulujące działania wewnątrz tej wspólnoty.
3. Silne więzi międzyludzkie i kulturowe.
4. Zamieszkiwanie na jednym, określonym terytorium.
5. Poczucie zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego
miejsca10.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizując literaturę dotyczącą
bezpieczeństwa
społeczności
lokalnych
można
zauważyć,
iż podstawowym elementem jej istnienia i funkcjonowania
jest terytorium, na jakim dana społeczność zamieszkuje.
Tak, więc można wysnuć wniosek, iż sama fizyczna przestrzeń
może wywierać bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa
społeczności lokalnych.
PRZESTRZEŃ ZAMIESZKANIA
Społeczność Sama definicja terminu przestrzeń odmieniana
jest na różne sposoby i ma wiele znaczeń definiowanych przez wiele
nauk, min. matematykę, fizykę, filozofię, geografię, antropologię,
politologię czy astronomię. Jednak w rozważaniach na temat
bezpieczeństwa społecznego można wskazać ustawową definicję,
tj.
obszar
przestrzeni
publicznej
–
przez
który
należy
„rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu
9

M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych …, s. 365.
Tamże, s. 366 - 367.

10
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kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy”11.
Inna definicja mówi, że „przestrzeń publiczna - to fizyczna,
geograficzna przestrzeń, która znajduje się wokół obiektów
kubaturowych. To wszelkie ogólnodostępne miejsca, przeznaczone
dla wszystkich”12.
Przestrzeń publiczna jest najczęściej definiowana ze względu
na funkcje jakie pełni, min. formę własności i dostępności czy kształt
przestrzenny. Zasadniczą cechą przestrzeni publicznej jest fakt,
iż ma ona charakter terenu otwartego, który dostępny jest wszystkim
użytkownikom i daje możliwość aktywności i interakcji13. „Potocznie
mianem przestrzeni publicznej określane są wszystkie miejsca,
do których dostęp ma każda jednostka bez konieczności spełniania
dodatkowych zewnętrznie narzuconych warunków. Do tego typu
przestrzeni zalicza się głównie drogi, ulice, place, a także parki
i ogrody miejskie”14. J.M. Chmielewski wyróżnia jako przestrzenie
publiczne w mieście głównie ulice, ciągi piesze, skwery i parki, place
miejskie15.
Istnieje wiele definicji
przestrzeni
zdegradowanych jednak
w większości odnoszą się one do aspektów architektonicznych
i urbanistycznych. Można jednak wyróżnić cztery główne typy
degradacji przestrzeni:
1. Degradacja kompozycyjna.
2. Degradacja powierzchniowa.
3. Degradacja przyrodnicza.
4. Degradacja społeczno - kulturowa16.
Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na fakt, iż na danym
terytorium rozpoczyna się proces degradacji, zarówno w aspekcie
architektonicznym, przyrodniczym, ale przede wszystkim w aspekcie
społecznym. W istniejącej literaturze w bardzo małym stopniu opisuje
się
przestrzenie
społecznie
zdegradowane,
w
których
skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, tj. bezrobocie,

art. 2 pkt 6 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
B. Krystek – Kucewicz, Przestrzeń publiczna zdegradowanych dzielnic mieszkalno – przemysłowych,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012, seria Architektura, z. 51, Nr kol. 1856, s.154.
13 A. Wojnarowska, Przestrzeń publiczna Uniejowa, [w:] Biuletyn Uniejowski, t. 4, 2015, s. 32.
14 L. Mierzejewska, Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna, [w:] I. Jażdżewska (red.),
Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2011, s. 15–20.
15 A. Wojnarowska, Przestrzeń publiczna Uniejowa, [w:] Biuletyn Uniejowski, t. 4, 2015, s. 32.
16 M. Domanowska, Problematyka definiowania przestrzeni zdegradowanych, [w:] Problemy rozwoju
miast, Instytut rozwoju miast, Rok VII, Zeszyt 2/2010, s. 86.
11
12

35

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

patologie, zubożenie17, a „zdegradowana przestrzeń publiczna
i cechy form przestrzennych, takich jak pył, brud mogą pośrednio
wywierać wpływ na iloraz kryminogennych zachowań”18.
Biorąc pod uwagę powyższe, można śmiało stwierdzić, że przestrzeń
ma ogromny wpływ na stan bezpieczeństwa społeczności lokalnych,
a zwłaszcza stan ten determinują na danym terenie miejsca
społecznie
zdegradowane,
w
których
występują
zjawiska
patologiczne, np. takie jak przemoc w rodzinie, alkoholizm,
narkomania, czy też zachowania przestępcze.
PATOLOGIE, A BEZPIECZEŃSTWO
Mówiąc o zjawiskach patologicznych należy najpierw wyjaśnić termin
odnoszący się do konkretnej jednostki, tj. niedostosowanie społeczne,
które
według
Ottona
Lipkowskiego,
stanowi
„zaburzenie
charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane
niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi warunkami rozwoju,
a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami
w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych
i w realizacji zadań życiowych danej jednostki"19. Osoby
takie charakteryzują się niezdolnością do wypełniania ról społecznych
wobec szeroko rozumianych oczekiwań społecznych20. Natomiast
termin patologia (z gr. pathos - cierpienie, logos – nauka) niegdyś
był kojarzony z medycyną i oznaczał stan chorobowy, następnie
zaadaptowały go nauki społeczne używając go w znaczeniu
nieprawidłowości, stąd można powiedzieć, że patologia społeczna
oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, dezorganizację
i zachwianie systemu wartości. Niedostosowanie społeczne
przejawiać
się
może,
np.
poprzez
dewiacje,
anomie
21
czy przestępczość .
Cytując innego autora „pod pojęciem patologia społeczna rozumie
się określony stan postaw, zachowań i sytuacji życiowych,
(...) które są szkodliwe dla historycznie uwarunkowanego postępu
i powodują ujemne następstwa dla wszechstronnego rozwoju
jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają
na nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm
B. Krystek – Kucewicz, Przestrzeń publiczna zdegradowanych dzielnic mieszkalno – przemysłowych,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012, seria Architektura, z. 51, Nr kol. 1856, s. 150.
18 Tamże, s. 150.
19
O. Lipkowski, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1980, s. 6.
20 G. Hagel, Patologie społeczne, Szczecin 2013, s. 5.
21 Tamże, s. 5.
17
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moralnych, obyczajowych i kulturowych oraz na odrzucaniu
lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych z interesami
jednostki i ogółu obywateli na określonym etapie rozwoju kraju"22.
Istnieje wiele definicji opisujących termin patologia społeczna.
A.
Podgórecki
określa
to
zjawisko
jako
„destruktywne
i autodestruktywne zachowania ludzi, grup lub całych społeczeństw”,
a poprzez patologię społeczną „rozumie ten rodzaj zachowania,
ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu
społecznego, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić
sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danym
społeczeństwie są akceptowane”23.
G. Hagiel wyróżnia następujące rodzaje patologii społecznych:
1. Alkoholizm.
2. Narkomania.
3. Prostytucja.
4. Samobójstwa.
5. Agresja24.
Zauważyć jednak należy, że ww. rodzaje patologii to tak zwane
patologie indywidualne, które najczęściej godzą w dobro samej
jednostki nią dotkniętej, jednak ich skutki może ponosić całe
otoczenie. Do wyżej wymienionych rodzajów patologii społecznych
A. Dobieszewski zaliczył również przestępczość, która jest szczególnym
rodzajem patologii25. Przestępczość to „zbiór czynów zabronionych
ustawowo pod groźbą kary, a popełnianych na obszarze danej
jednostki
terytorialnej”26.
Można
wyróżnić
kilka
czynników
kryminogennych, które mają charakter szczególny. „Do pierwszej
grupy należy zaliczyć: cechy osobiste przestępcy, układy sytuacyjne,
zachwianie równowagi psychicznej, frustracje jednostek, grupy
społecznej, rozpad więzi nieformalnych, niedomogi w działaniu
organizacji formalnych, alkoholizm, rodziny dysfunkcjonalne, wadliwe
działanie systemu oświatowego i wychowawczego. Do drugiej
zaś grupy należą: niesprawiedliwość i konflikty społeczne, nierówny
podział bogactw, niski stan zdrowotny społeczeństwa, dominacja
jednej grupy społecznej nad innymi – opierające się jedynie
na bogactwie lub posiadaniu siły czy władzy”27. Biorąc pod uwagę
A. Lipka, Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1977, s. 14.
A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 24.
24 G. Hagiel, Patologie …, s. 14-32.
25 A. Dobieszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, [w:] Polityka i społeczeństwo,
nr 1/2004, s. 158.
26 K. Sławik, Ujawnianie przestępstw i wykrywanie sprawców, Warszawa 1994, s. 28.
27 U. Świętochowska, Patologie cywilizacji społecznej, s. 57–58.
22
23
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wymienione względy przestępcy i grupy przestępcze pochodzą
najczęściej z niższych klas, spośród mieszkańców ubogich dzielnic,
często niepracującej młodzieży28.
Na podstawie powstałych teorii socjologicznych wyjaśniających
źródła patologii społecznej można powiedzieć, iż mają one swoje
źródło głównie w:
1. Osłabieniu więzi społecznych, zachwianiu społecznej kontroli
ludzkich zachowań, zakłóconych stosunkach międzyludzkich
oraz szeroko rozumianym poczuciu dobra i zła.
2. Wzroście napięcia pomiędzy potrzebami, aspiracjami,
a możliwościami ich spełnienia na pożądanym poziomie,
w określonym czasie, przyjmując do wiadomości fakt
niesprawiedliwego podziału już wytworzonych dóbr.
3. Zagrożeniu
bezpieczeństwa,
społeczności
i
jednostki,
a zwłaszcza w potęgowaniu się zagrożenia.
Nasilaniu się różnych, sprzecznych interesów grup ludzi mających
podłoże etniczne, językowe, religijne, kulturowe29.
PODSUMOWANIE
Wszystkie wyżej wymienione przyczyny powstawania zagrożeń,
a zwłaszcza przestępczość, mają ogromny wpływ na stan
bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa
na poziomie społeczności lokalnych.
Ogromną rolę w zapobieganiu zjawiskom patologicznym i tworzeniu
się przestrzeni niebezpiecznych – społecznie zdegradowanych –
odgrywają władze samorządowe, których zadaniem ustawowym
jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
min. poprzez budowę programów prewencyjnych i profilaktycznych30.
Nie do przecenienia jest również działalność lokalnych zrzeszeń,
stowarzyszeń, organizacji skupiających członków społeczności
działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu swojego
zamieszkania.
Komentując uzyskane wyniki oraz formułując w oparciu o nie wnioski,
zauważalny jest trend dotyczący wpływu istnienia miejsc społecznie

A. Dobiszewski, Przyczyny i przejawy patologii społecznej, w: Polityka i społeczeństwo,
1/2004, s.162.
29 Tamże, s. 157.
30
M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające
do jego poprawy, [w:] Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, Wyższa Szkołą
Bezpieczeństwa
Publicznego
i
Indywidualnego
„Apeiron”
w
Krakowie,
nr
15,
styczeń – czerwiec 2014, s. 370.
28
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zdegradowanych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
zwłaszcza w pryzmacie zjawisk patologicznych tam występujących.
Powyższa analiza przeprowadzona w oparciu o badania literatury
pozwala
stwierdzić,
że
przestrzeń,
a
zwłaszcza
miejsca,
w których nagromadzone są zjawiska patologiczne, tzw. przestrzenie
społecznie
zdegradowane,
mają
istotne
znaczenie
dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
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SECURITY OF LOCAL COMMUNITIES IN THE ASPECT OF LIVING SPACE
SUMMARY
Security is one of the basic needs of every human being.
It is important at every stage of life and in every situation. It consists
of many factors and aspects and one of them is undoubtedly
the space in which people live and function. Creating safe spaces
and eliminating degraded places is an important element affecting
the security of local communities.
KEY WORDS:
Degradation
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STRESZCZENIE
W niniejszej pracy odkrywamy i zapoznajemy czytelnika z historią
i działalnością najstarszej humanitarnej organizacji świata – zwanej
krótko, potocznie Czerwonym Krzyżem, organizacji stworzonej
przez wolontariuszy i dzięki nim działającej – rówieśniczki Niepodległej
Polski.
W „Kartach historii Czerwonego Krzyża” przedstawiamy genezę
powstania czerwonokrzyskiej organizacji i osobę jego twórcy
Henry Dunanta. Zapoznajemy z jego dziełem „Wspomnienie
Solferino”. Na kolejnym stronach omawiamy zasadę pierwotną –
humanitaryzm. Przedstawiamy też genezę i omawiamy w wielkim
skrócie działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, zaprezentujemy
organizację Młodzieżową Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca. Omawiając problematykę strategii do 2010 roku
zwracamy uwagę na wciąż aktualne zadania, problemy i wyzwania
stojące przed PCK.
W dalszej kolejności przedstawiamy małą lokalną ojczyznę –
Kościerzynę wraz oddziałem czerwonokrzyskim. Po zapoznaniu
czytelnika z działalnością PCK w Kościerzynie, zapraszamy
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do podrozdziału: „Czy słowo było świadkiem i hasłem? W pracy
przemycamy też podstawowe informacje o Międzynarodowym
Prawie Humanitarnym Konfliktów zbrojnych.
W zakończeniu w kilku słowach wyjaśniamy składowe Czerwonego
Krzyża. Pracę kończymy fragmentem przemówienia Jana Pawła II
wygłoszonego podczas wizyty w Międzynarodowym Komitecie
Czerwonego Krzyża w dniu 15 czerwca 1982 roku w Genewie.
Dla
czytelnika
przygotowaliśmy
też
dwa
kalendaria:
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego
Krzyża. Fotografie zamieszczone w tej pracy mają zadanie zaprosić
czytelnika do zainteresowania się jedyną w Polsce, trzecią w Europie
a szóstą w świecie Stałą Wystawą PCK w Kościerzynie.
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, Zdrowie,
Czerwony Krzyż, Stała wystawa, Kościerzyna

Humanitaryzm,

WSTĘP
O poziomie społeczeństwa decyduje fakt, jak patrzy ono na ludzi
biednych, cierpiących, chorych, jaką przyjmuje wobec nich postawę.
Współczesne społeczeństwo ocenia wszystko według kryterium
przydatności, zysku i opłacalności. Próbuje oprzeć przyszłość
na fundamencie konsumpcji czy dobrobytu, lecz zarazem nie mogąc
zaprzeczyć istnieniu chorób i cierpieniom stara się je przełożyć
na potem albo zapomnieć. Jednakże we współczesnym
materialistycznym, niespokojnym świecie, świecie konfliktów zbrojnych
i katastrof, podjęty temat dotyczący Czerwonego Krzyża i ruchu
czerwonokrzyskiego dzieci i młodzieży jest niezmiernie ważny i wciąż
aktualny. Celem pracy jest ukazanie ruchu czerwonokrzyskiego,
jako ogromnej armii ludzi dobrej woli, o wielkich sercach, począwszy
od zarania idei humanitarnych, które... jakby na przekór rodziły
się w konsekwencji wojen, bitew i konfliktów aż po zagadnienia
ochrony praw człowieka, problematykę działalności strategicznej PCK
i ruch czerwonokrzyski dzieci i młodzieży.
Cęcto niosą pomoc społeczną rozbudza ona w nas poczucie
odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy kierowania
się w życiu dobrem ogółu, jak też wpływa na wychowanie dzieci.
Dbając w ten sposób o bezpieczeństwo nas wszystkich, zwłaszcza
w
ochronie
zdrowia
własnego
i
drugiego
człowieka.
Także przez popularne krwiodastwo, które zachęca do zdrowego
i sportowego stylu życia.
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Czerwonym Krzyżu, to prawdopodobnie największa organizacja
na świecie, stworzona przez wolontariuszy i dzięki nim działająca.
"Dla mnie Czerwony Krzyż jest światłem w ciemności”
/Albert Schweitzer/1
Międzynarodowy Czerwony Krzyż zawsze działał dla dobra człowieka
i społeczeństw zapewniając pomoc i opiekę od ponad 155 lat.
Chroni życie i zdrowie ludzi, a w miarę możliwości zapobiega
cierpieniom wszędzie tam, gdzie one występują. Działając na rzecz
poszanowania istoty ludzkiej wciela w życie idee humanitaryzmu
i dobroczynności.
Gdy 9 listopada 1863 r. powstał Czerwony Krzyż Polacy mogli
tylko pomarzyć o tym, aby taką organizację założyć. Było to możliwe
dopiero wtedy, gdy Polska zaistniała na arenie międzynarodowej jako
wolne państwo.
Przez 99 lat Polski Czerwony Krzyż realizował swoją misję,
czyli zapobieganie ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich skutków (…)
bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowościowym, rasy, płci,
przekonań (…). Te szczytne idee towarzyszyły i towarzyszą tysiącom
pracowników i wolontariuszy PCK w różnych okresach naszej
współczesnej historii.
Z KART HISTORII CZERWONEGO KRZYŻA
INTER ARMA CARITAS2
Historia Czerwonego Krzyża jest historią rozwoju Międzynarodowego
Prawa Humanitarnego, jak również jest ściśle związana z osobą
jego twórcy – Henri Dunanta.
Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się na polu jednej z najbardziej
krwawych bitew Wiosny Ludów, jaka toczyła się 24 czerwca 1859 roku
pod Solferino. Wstrząśnięty przerażającym widokiem rannych,
pozbawionych jakiejkolwiek pieczy, zwraca się do miejscowych
wieśniaków i wspólnie z nimi udziela pierwszej pomocy cierpiącym
rannym żołnierzom. Organizuje przewożenie ich z pola bitwy
do kościoła i okolicznych domów. Ponadto dzięki jego staraniom
zostają zwolnieni z niewoli lekarze, aby udzielać fachowej pomocy
rannym, tak bardzo jej potrzebujący. Przerażony Dunant takimi
okrutnymi widokami, po powrocie do Genewy napisał książkę
A. Schweitzer - żył w latach 1875-1965; myśliciel fr., pochodzenia niemieckiego; lekarz-misjonarz;
filozofi.
2 Łac. „miłosierdzie na wojnie”.
1
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zatytułowaną „Wspomnienie Solferino”. Zawarł w niej opis swoich
głębokich przeżyć i opis tego, co widział. „Obraz wojny, odartej
ze zwodniczych pozorów triumfu i chwały”, po którym „Europa
zadrżała. Ojcowie i matki pomyśleli o swoich dzieciach,
siostra o bracie, żona o mężu”3.

Ryc. 1. Henry Dunant
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

Henri Dunant zatem pragnął tylko „Wspomnieniem Solferino”
przemówić od serca do serca, bo był to krzyk tylko jego serca4.

Ryc. 2. Strona tytułowa ,,Wspomnienie Solferino"
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

3
4

J. Karbowski, Tęcza nad Solferino, Wyd. II PZWL Warszawa 1973, s. 35.
Ibidem, s. 55.
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Henry Dunant, obserwator bitwy i autor książki "Wspomnienie Solferino"
wydanej w 1862 roku promując po raz pierwszy w dziejach ludzkości
konkretne,
opracowane
zasady
organizowania
pomocy
poszkodowanym, był autorem uchwalonej 29.10.1863 roku
przez Międzynarodowy Kongres przedstawicieli państw europejskich
w Genewie, 10-punktowej humanitarnej rezolucji i przyjętego znaku
ochronnego czerwonego krzyża na białym polu. Doprowadził, wśród
swoich podobnych mu ludzi, do porozumienia dla swojej koncepcji,
które zaowocowało powołaniem 17.02.1863 roku Komitetu Pięciu.
Już 9 listopada 1863 roku dokonano zmiany jego nazwy
na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża składający
się z obywateli Szwajcarii.
Przedstawicielstwa państw europejskich uchwaliły 22 sierpnia 1864
roku przygotowany przez Dunanta i poparty przez MKCK projekt
umowy pod nazwą "Pierwszej Humanitarnej Konwencji Genewskiej
polepszeniu losów rannych w polu będących".
Idea Czerwonego Krzyża - niesienia pomocy rannym na polu walki znana była na ziemiach polskich znacznie wcześniej niż formalne
postanowienia zawarte w pierwszej Konwencji Genewskiej z 1864 roku.

Ryc. 3. Strona tytułowa Konwencji Genewskich
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie
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Niedane nam było, Polakom podpisać pierwszą Konwencję
Genewską z roku 1864, a także drugą Konwencję z roku 1906.
Nie było na mapie Europy Państwa Polskiego. Stąd też zabiegi władz
polskich, aby jak najszybciej powołać organizację Czerwonego
Krzyża, można uznać, za ważną sprawę dla władz Odrodzonej Polski.
HENRY DUNANT - LAUREATEM NOBLA
W uznaniu zasług w dziedzinie stworzenia Czerwonego Krzyża
i krzewienia idei czerwonokrzyskiej rząd norweski przyznał Henry`emu
Dunantowi w 1901 roku (wraz z francuskim pacyfistą Fryderykiem
Passy) pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla.
Henry Dunant, pomimo faktu, że tylko „do 1867 pozostaje sekretarzem
Komitetu Międzynarodowego”5 nadal aktywnie działał, chociaż
„ludzie
stojący
na
czele
Czerwonego
Krzyża
zrywają
z nim współpracę, obawiając się, że [...] może zaszkodzić młodej
organizacji”6. Jego działalność w dalszym ciągu miała na celu
śpieszenie z pomocą ofiarom wojny w każdej możliwej formie.
To „z jego inicjatywy sporządzono dziesiątki tysięcy odznak tożsamości
dla żołnierzy. Były one wykonywane z pergaminu jako okrągłe tarcze,
na których wypisywano najniezbędniejsze dane personalne: imię
i nazwisko, datę urodzenia, przynależność wojskową itp. Tarcze
takie nosili żołnierze na szyi, pod bielizną”7. Okazały się one niezbędne
przy rejestrowaniu strat wojennych.
Ogromnym atutem Czerwonego Krzyża jest jego siedem
Podstawowych Zasad, dzięki którym ruch czerwonokrzyski ogarnia
cały glob i jest akceptowany przez ludzi wszystkich ras, religii
i poglądów. Przybliżę zasadę pierwotną, jedną z dwóch.
ZASADA HUMANITARYZMU (HUMANITATE)
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
zrodzony z pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek
między nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie
międzynarodowej jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania
we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia.
Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania
osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia,

I. Paczkowska, MCK wszystko o…,Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989 s.28.
Ibidem, s. 29.
7 Ibidem, s. 46.
5
6
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przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi
narodami8.
Celem jego działalności jest przede wszystkim ochrona życia
i zdrowia, a także poszanowanie godności ludzkiej. Zatem w treści
Zasady Humanitaryzmu zawarte jest niezmiernie ważne pojęcie –
ochrona, chronić. Pod pojęciem tym rozumiem tarczę, puklerz,
osłonę, którą umieszcza się między dobrem lub człowiekiem a złem,
które im zagraża. Pojęcie chronić to szczególnie ważne pojęcie,
gdyż „u początków tego słowa znajdujemy, bowiem ideę dachu”9.

Ryc. 4. Główne Zasady Czerwonego Krzyża
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

Sensem zasady humanitaryzmu jest wsłuchiwanie „się w ludzkość
cierpiącą”10.
To
„wysłuchać
drugiego
człowieka,
poznać
jego cierpienie, to usłyszeć wezwanie do służby. Tu tkwi sens Ruchu”11.
Zasada ta oparta jest nade wszystko na poszanowaniu osoby ludzkiej.
Jest to zarazem pierwsza i najwyższa zasada, nierozerwalnie związana
z ideą pokoju, która stanowi zarazem kwintesencję ideałów Ruchu,
M. Flemming, tłumaczenie Podstawowe Zasady Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
wyd. PCK s.2.
9 Ibidem, s. 5.
10 Ibidem, s. 4.
11 Ibidem, s. 4.
8
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i z której wypływają pozostałe. Widzieć i dzielić cierpienie drugiego
człowieka, jak również zapobiegać mu czy nieść w nim ulgę, oznacza
dzieło życia, wobec przemocy. Jest to też podstawowy wkład
do zapobiegania i eliminacji wojny: humanizm jest głównym
czynnikiem pokoju, który nie może i nigdy nie powinien zostać
osiągnięty przez dominację lub przewagę militarną.
Ruch Czerwonokrzyski od samego swego początku rozwijał,
więc wysiłki w dwóch dziedzinach, które zmierzają w kierunku
zapobiegania bezprawiu i ekscesom, tak często występującym
w konflikcie zbrojnym. Przede wszystkim najpierw wypracował
i
rozwijał
międzynarodowe
prawo
humanitarne,
skłaniał
ku poszanowaniu życia i ludzkiej godności. Po drugie –
rozpowszechniał prawo humanitarne zapoznając innych z istotnymi
normami
dotyczącymi
ochrony
ofiar
jak
również
tych,
którzy nie walczą, cywilów.
„Per humanitatem ad pacem” – Przez humanizm do pokoju.
Czterdzieści lat później, te właśnie doświadczenia, po wybuchu
I wojny światowej okazały się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.
Czas wojny okazał się, zatem dla działalności Czerwonego Krzyża
czasem poważnej próby już od pierwszych dni jej trwania.
„Szczególne osiągnięcia w akcji pomocy na rzecz ofiar wojny miał
Francuski Czerwony Krzyż [...] Zmobilizował ogromną armię kobiet
i dziewcząt [...], z których wyszkolił ponad 65 tys. pielęgniarek.
Zorganizował kilkanaście tysięcy różnego rodzaju posterunków
sanitarnych, ambulansów ruchomych, kantyn żołnierskich i ognisk
opieki [...] był jednym z pierwszych, który zorganizował ruchome
punkty rentgenowskie, oddające ogromne usługi chirurgii”12.
W krajach neutralnych Czerwony Krzyż również nie pozostawał
bezczynny, miał „pełne ręce roboty”: zbierał środki pomocy na rzecz
ofiar wojny, urządzał zbiórki. Wszystkie te dary przekazywał
zainteresowanym Stowarzyszeniom Narodowym Czerwonego Krzyża.
Często on też wysyłał na tereny objęte walkami, do poszczególnych
krajów własne ekipy lekarzy i pielęgniarek.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poprzez ogromną akcję
na rzecz ofiar wojny spowodował, że Genewa stała się centrum
międzynarodowej akcji humanitarnej.

12

J. Karbowski, op. cit., s. 126.
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STOWARZYSZENIA NARODOWE
Wprawdzie geneza Stowarzyszeń wiąże się z ideą niesienia pomocy
rannym i chorym żołnierzom na polach bitewnych, jednak dzisiaj
pełnią one znacznie szersze zadania nie tylko w czasie wojen,
ale zwłaszcza w okresie pokoju. Podejmują one działania w zakresie:
• ochrony zdrowia,
• propagowania higieny,
• niesienia pierwszej pomocy medycznej,
• szkolenia kadr dla służb sanitarnych,
• honorowego krwiodawstwa,
• niesienia pomocy w czasie klęsk żywiołowych,
• walki z chorobami,
• opieki nad chorymi, inwalidami itp., oraz inne.
Jednakże obowiązkiem Stowarzyszeń krajowych w czasie pokoju
jest być gotowymi do działania w przypadku wybuchu ewentualnego
konfliktu zbrojnego. Tu myślę o pierwotnej roli, dla której zostały
powołane i utworzone. W swych działaniach Stowarzyszenia
narodowe, jako organizacje niezależne tworzą w swoich krajach
niezbędne ramy dla działań dla swoich pracowników i wolontariuszy.
Ponadto upowszechniając prawo humanitarne pomagają swoim
rządom w jego upowszechnianiu zawsze i wszędzie głosząc ideę:
„PER HUMANITATEM AD PACEM”.
Federacja CK i CP, jako organizacja powstała w 1919 roku zrzesza
obecnie 194 stowarzyszenia „w celu zapobiegania cierpieniom
ludzkim i ich łagodzenia oraz wnoszenia w ten sposób swojego
wkładu w utrzymanie i rozwijanie pokoju na świecie”13.
DZIAŁALNOŚĆ, CELE I ZADANA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Już w grudniu 1918 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wyznaczył
Michała Stanisława hr. Kossakowskiego do prac organizacyjnych.
I tak wolą organizacji samarytańskich charytatywnych powołano
w styczniu 1919 roku komitet, który przygotował Statut Polskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Data 18 stycznia 1919 roku14
jest datą powstania Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża,
od 1927 roku noszącego nazwę „Polski Czerwony Krzyż”.
F. Bory, Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc Portret ... tłumaczenie, M. Kuśmierska,
wyd. PCK s. 28.
14 Wielu autorów, historyków podaje datę 27 kwietnia 1919 roku, jako datę powstania Polskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
13
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PTCK „stało się pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża w dniu 14 lipca 1919 r.”15.
Okres po uprawomocnieniu się PTCK a od 1927 roku - Polskiego
Czerwonego Krzyża charakteryzuje się znaczącą rolą delegatów
Ministra Spraw Wojskowych w organach statutowych PCK. Powołanie
Korpusu Sióstr PCK służyło jako zaplecze dla wojskowej służby zdrowia
na wypadek wojny.
PTCK bardzo szybko się organizowało, o czym świadczy fakt,
że do 1 stycznia 1921 roku powołano 305 sekcji lokalnych.
Przyjęto szeroko ujęty program działalności, w którym podano
strategię na najbliższe lata. Przewidywała ona szerokie programy:
• pomocy dla inwalidów wojennych,
• walki z chorobami zakaźnymi,
• ochrony matki i dziecka,
• szkolenia personelu sanitarnego,
• tworzenie posterunków sanitarnych.
Duże znaczenie dla rozwoju PTCK miało rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 roku, które dokonało „zmiany
nazwy z Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na Polski
Czerwony Krzyż”16, a ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy
Mościcki przyjął patronat nad PCK. Ustalono również, że w razie wojny
organizacja będzie podporządkowana ministrowi spraw wojskowych.
Także w dniu 1 września 1927 roku „zagwarantowano ochronę
prawną równoramiennego (o pięciu kwadratach) znaku i nazwę
Czerwonego Krzyża"17. Zmiana ta wymagała opracowania nowego
Statutu stowarzyszenia. Zatwierdzono go w 1928 roku. „Novum tego
Statutu była możliwość tworzenia specjalnych organizacji w łonie
Stowarzyszenia, jak np. korpus sióstr PCK, koła młodzieży PCK itp.”18.
Nakładał też na Polski Czerwony Krzyż obowiązek szkolenia
i organizowania drużyn ratowniczo- sanitarnych oraz zaopatrywanie
ich w środki lecznicze i ratownicze, jak również ochronę zdrowia
społeczeństwa i pracę wśród młodzieży. „Na uwagę zasługuje
znaczące wydarzenie będące przełomem w życiu organizacyjnym
PCK. W dniu 30 listopada 1936 r. Polski Czerwony Krzyż otrzymał

Z. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951,
PCK Zarząd Okręgowy, Warszawa 2001, s. 107.
16 B. Ratyńska, Pół wieku w służbie narodu, Warszawa1974, Wyd. I, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, s. 41.
17 Z. Abramek, op. cit., s. 111.
18 Ibidem, s. 112.
15
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przywilej
stowarzyszenia
wyższej
użyteczności
publicznej”19.
Zgodnie z tym Statutem działalność PCK koncentrowała
się na szeroko pojętej pomocy dla ludności cywilnej podczas epidemii
i klęsk żywiołowych w czasie pokoju, i na przygotowaniach
„na wypadek przyszłej wojny”20. Otrzymany przywilej stowarzyszenia
wyższej użyteczności publicznej przyczynił się do nadania Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi uprawnień mających na celu stworzenie
trwałej podstawy finansowej dla jego działalności, gdyż „określono
formy i sposoby zasilenia funduszy stowarzyszenia. Między innymi
uwzględniono możliwość pobierania opłat od zabaw i widowisk
oraz prowadzenia działalności gospodarczej”21.
Ów kolejny Statut i wisząca groźba II wojny światowej spowodowały,
że „władze państwowe, cywilne i wojskowe, pomne zasług
w tworzeniu w minionych latach zrębów niepodległości Polski
przyznały nie tylko przywileje i możliwości uzyskania środków
finansowych, ale również podkreśliły w ramach humanitarnych
konwencji genewskich znaczenie i rolę Polskiego Czerwonego Krzyża
na przyszłość”22.
PCK rozszerzał swoją działalność programową i organizacyjną.
Szczególny nacisk kładziono przede wszystkim na szkolenia sanitarne,
zakładanie drużyn ratowniczych, gromadzenie sprzętu szpitalnego,
materiałów
sanitarno-medycznych,
przygotowanie
środków
transportowych jak też na tworzenie zapasów żywności i leków.
Jednocześnie organizacja trwała na stanowisku pomagania
najbardziej potrzebującym, zapobiegając ludzkim tragediom
oraz łagodząc ich następstwa, czyli prowadziła działalność
opiekuńczo- sanitarną nad każdym, kto pomocy potrzebował.
Priorytetem w działalności PCK było wykształcenie jak największej
rzeszy kadry pielęgniarskiej, jak również armii sanitariuszek o różnym
stopniu przygotowania ogólnego czy specjalistycznego. Absolwentki
tychże szkół przyjmowane były „w poczet sióstr pogotowia
sanitarnego w ramach Korpusu Sióstr PCK i otrzymywały jednocześnie
numerowaną kartę ewidencyjną oraz kartę mobilizacyjną,
zatwierdzoną przez Szefa Sanitarnego danego okręgu PCK,
z ważnością aż do odwołania. Karta zobowiązywała z chwilą
ogłoszenia mobilizacji do stawienia się w miejscu na niej wskazanym.
Ibidem, s. 112, W innych źródłach np. B.Ratyńska w „Pół wieku w służbie narodu i idei” podaje,
że ów przywilej przyznano „rozporządzeniem (z mocą ustawy) prezydenta RP z 1 września 1927 roku.”,
s.41.
20 Z. Abramek, op. cit., s. 115.
21 Ibidem, s. 113.
22 Z. Abramek, op.cit., s. 115.
19
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Ta
forma
organizacyjna
zdała
egzamin
podczas
wojny
obronnej 1939 r.”23.
Wielkiej wagi wydarzeniem było rozpoczęcie przez Polski Czerwony
Krzyż w 1935 r. planowej i zorganizowanej działalności na rzecz
krwiodawstwa i powołanie w Warszawie przy szpitalu PCK pierwszego
w Polsce Instytutu Przetaczania i Konserwacji Krwi. Ważnym zadaniem
jego było gromadzenie krwi dla potrzeb wojska, potrzebnej
w warunkach polowych w celu ratowania życia rannych żołnierzy.
Przy Instytucie działały także Ośrodki: Krwiodawców Zawodowych
i Honorowych Dawców Krwi.
W Łodzi powołano Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem
Przetaczania
Krwi
w
dniu
1
października
1936
roku24.
W związku z rozwojem motoryzacji w kraju PTCK organizowało również
ratownictwo drogowe, ponadto tworzyło ratownicze posterunki
drogowe zapewniające pierwszą pomoc w razie wypadku,
a także w oddziałach nadmorskich organizowano pogotowia
dla ratowania tonących.
Rozporządzeniem Rady Ministrów „z datą 29 stycznia 1937 roku
„O przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej
i
przeciwgazowej
Państwa”25.
wprowadzono
przymusowe
organizowanie, szkolenie i zaopatrzenie drużyn ratowniczosanitarnych i leczniczych przez PCK. Rozporządzenie to również
powołało Polski Czerwony Krzyż do współpracy w tym zakresie
z władzami państwa.
Organizacja czerwonokrzyska w roku 1939 liczyła około 850 tys.
członków (400 tys. dorosłych i 450 tys. młodzieży) i cieszyła się dużym
zaufaniem
społeczeństwa.
Dysponowała
pokaźną
rzeszą
przeszkolonych pielęgniarek i ratowników, dużym majątkiem, sprzętem
technicznym,
dużymi
zapasami
materiałów
sanitarnych.
Także prowadziła 1300 placówek służących ochronie zdrowia
i opiece społecznej.
W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją międzynarodową
odbywały się nawet szkolenia „pod hasłem „Każda kobieta
w każdej rodzinie musi przejść przeszkolenie, aby w razie
niebezpieczeństwa być gotową do walki z nieprzyjacielem”26.
Ibidem, s. 118.
Z. Krawczyński, J. Hołyński, 40 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK w Polsce. Działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Łódzkiego w zakresie rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa
w latach 1936-1950 [w:] DAR KRWI, nr 12 I KW. 1997 Biuletyn Krajowej Rady Honorowego
Krwiodawstwa PCK s. 22.
25 B. Ratyńska, op. cit., s. 56.
26 Z. Abramek, op. cit., s. 118.
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Polski Czerwony Krzyż w miarę swoich możliwości służył pomocą
materialną dla wojska. „Od maja 1938 r. ZG PCK przydzielił władzom
wojskowym, samochodowe kolumny sanitarne i dezynfekcyjne w ilości
200 pojazdów mechanicznych wartości siedmiu milionów złotych.
W 1939 r. władze PCK przekazały wiceministrowi Spraw Wojskowych
i
Szefowi
Administracji,
gen.
Aleksandrowi
Litwinowiczowi,
7 samolotów sanitarnych”27.
Wybuch II wojny światowej zastał PCK, jako organizację
zmobilizowaną dla wspierania wojskowych służb medycznych.
Po kampanii wrześniowej i podziale terytorialnym Polski przez III Rzeszę
i ZSRR – Polski Czerwony Krzyż stanął wobec problemu dalszego
istnienia. Na obszarze tzw. Generalnej Guberni PCK zachował swoją
ograniczoną działalność, ale na ziemiach wcielonych do III Rzeszy
agendy PCK przejął Niemiecki Czerwony Krzyż (Duetsche Rote Kreuz).
PCK oddał do dyspozycji wojska szpitale, sprzęt medyczny, punkty
sanitarne, wszystkie siły: personel medyczny i wszystkie osoby szkolone
na wypadek wojny, a także dziesiątki tysięcy wolontariuszy.
Wszystkie pielęgniarki do swoich miejsc przeznaczenia zgłosiły
się z kartami mobilizacyjnymi. Pomoc zgodnie z postanowieniami
Konwencji Genewskich udzielano głównie ludności cywilnej i jeńcom
wojennym. Niosło ją około 50 tys. osób.
Placówki
PCK
zostały
zmiażdżone
czołgami
radzieckimi.
Wobec personelu medycznego stosowano areszt i wywożono
w niewiadome miejsce”28. Jaką liczbę osób – członków PCK
zamordowano, a ilu wywieziono w głąb Związku Radzieckiego
– nie wiadomo. Za Zdzisławem Abramkiem pozwolę sobie podać,
że „w sumie w różnym okresie wywieziono na nędzę, poniewierkę
i na śmierć ok. 1 430 000 ludzi”29, jak również, że „pielęgniarki
i sanitariuszki PCK wywiezione do łagrów w głąb ZSRR [...] zgłaszając
się do Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w organizowanej w ZSRR
Armii Polskiej pod rozkazami gen. Władysława Andersa, przychodziły
zagłodzone, obdarte i wycieńczone, na pograniczu życia i śmierci.
Było ich tak dużo, że gen. Anders zmuszony był utworzyć specjalne
plutony sanitarne”30.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża apelem wezwał
już w październiku 1939 r. wszystkie stowarzyszenia Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca w innych państwach do udzielania
Ibidem, s. 120.
Ibidem, s. 125.
29 Ibidem, s. 144.
30 Ibidem, s. 125.
27
28
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pomocy jeńcom wojennym i cywilom we wszystkich okupowanych
krajach. W listopadzie natomiast za zgodą ministra spraw wojskowych,
a przede wszystkim i aprobatą MKCK powołany został na emigracji
drugi Zarząd Główny PCK z siedzibą w Paryżu, a następnie
przeniesiono go do Londynu. Zadaniem tego Zarządu było tworzenie
delegatury
PCK
w
wielu
wolnych
krajach
Europy
i poza nią, które obejmowały swą działalnością wszystkie ośrodki
polonijne, niosące wielostronną pomoc potrzebującym.
Polska ludność cywilna pozbawiona była wszelakiej i niezbędnej
pomocy wszędzie tam, gdzie placówki ze znakiem PCK likwidowano.
Jednakże PCK nie wyrzekał się działalności sanitarnej – wręcz
przeciwnie „wbrew zakazom kontynuowano lecznictwo szpitalne
i domową pomoc lekarską”31. Zatem nie mogąc pracować oficjalnie,
jako instytucja, działał potajemnie przez swoich najbardziej ofiarnych
członków. Dla władz okupacyjnych niemieckich działalność Polskiego
Czerwonego Krzyża na terenie okupowanej ojczyzny stanowiła
przysłowiową „sól w oku”. Z tego powodu starali się ją ograniczyć
wszelkimi sposobami wyłącznie do prowadzenia Biura Informacyjnego
i opieki nad jeńcami wojennymi. Pomimo tych restrykcji organizacja
nieugięcie prowadziła w dalszym ciągu szpitale, schroniska
dla inwalidów, ambulatoria, zakłady dla dzieci ofiar wojny i punkty
sanitarne przeznaczone dla ludności bez pracy i dachu nad głową
(przede wszystkim dla przesiedleńców), której nie wolno było korzystać
z kas chorych32.
W związku z restrykcjami „po raz pierwszy w swej historii Czerwony
Krzyż, żeby wypełnić swe humanitarne obowiązki, musiał uciekać
się do konspiracyjnej, nielegalnej i zabronionej przez władze
okupacyjne działalności”33, za którą wielu musiało zapłacić życiem.
Ponadto za swe poświęcenie byli także wywożeni do obozów pracy,
skazywani na więzienie, czy też wywożeni do obozów
koncentracyjnych lub rozstrzeliwani.
W miarę wyzwalania kraju spod okupacji hitlerowskiej zaczynała
się nowa era, „powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa, powstały
Jej władze”34 wprowadzano reformy i rozpoczęto odbudowę.
W związku z tym przed PCK stanęły nowe, ogromne i niezmiernie
odpowiedzialne zadania.

s. Uhma-R. Bliźniewski, Polski Czerwony Krzyż 1919 – 1959, Wyd. I, PZWL, Warszawa 1959 s. 59.
kasy chorych to ubezpieczenie społeczne.
33 I. Paczkowska, op. cit., s. 62.
34 J. Karbowski, op. cit., s. 174.
31
32
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Ryc. 5. Zakres i terytorium dziłania PCK
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

I znowu, jak po I wojnie światowej, miliony ludzi ze wschodu i zachodu
powracały do ojczyzny. Powracający jeńcy wojenni i repatrianci
w punktach PCK otrzymywali pierwszy posiłek na ziemi ojczystej
i pierwsze schronienie. Za pośrednictwem Biura Informacji PCK
dziesiątki tysięcy rozłączonych przez wojnę rodzin odnajdowało
swoich najbliższych. PCK rozdawał paczki żywnościowe i odzież
tysiącom ludzi, którzy stracili na skutek wojny całe swoje mienie.
W tym trudnym okresie PCK skorzystał nie tylko z ogromnej pomocy
społeczeństwa, lecz przede wszystkim wielu narodowych stowarzyszeń
Czerwonego Krzyża, które wstrząśnięte ogromną tragedią narodu
polskiego spowodowaną ludobójstwem hitlerowskiego okupanta,
spieszyły z pomocą.
W związku z olbrzymimi potrzebami rozwijającej się w kraju służby
zdrowia Polski Czerwony Krzyż prowadził coraz szerszą działalność
w zakresie szkolenia sanitarnego – szkolił tzw. personel pomocniczy,
czyli młodsze pielęgniarki. PCK współdziałał z organami
państwowymi, zorganizował zakłady lecznicze, w tym 30 szpitali
bardzo dobrze wyposażonych, 5 sanatoriów, ponad 300 przychodni
lekarskich, 24 stacje opieki nad matką i dzieckiem, stacje pogotowia
ratunkowego (których w 1950 roku było już 177), oraz stacje
krwiodawstwa 15 jak również utworzył 6 szkół pielęgniarskich.
W okresie tym PCK posiadał do swojej dyspozycji 3 pociągi sanitarne,
kilkanaście wagonów sanitarnych oraz ambulanse ruchome.
Powolne ograniczanie statutowej działalności Polskiego Czerwonego
Krzyża poprzez zastępowanie dotychczasowych najwyższych wartości
nowymi socjalistycznymi potwierdzono uchwaleniem Deklaracji
na Krajowym Zjeździe Pełnomocników PCK w dniu 21 października
1947 r., która „była w prostej linii konsekwencją narzuconego
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przez ZSRR komunistycznego programu politycznego służącego
do obdarcia Polskiego Czerwonego Krzyża ze wszystkich
patriotycznych i narodowych cech zawartych w treści i formie
tego Stowarzyszenia”35.
W zawartej Deklaracji Ideowej stwierdzono ponadto, że „Polski
Czerwony Krzyż jest masowym i dobrowolnym Stowarzyszeniem,
mającym na celu mobilizację wysiłków do walki o zdrowie narodu”,
[...] w imię zasady: „Zdrowie ludu – dziełem i sprawą samego ludu”36.
W Statucie uchwalonym na tym zjeździe również potwierdzono
ideologiczne podporządkowanie się Organizacji: „Stowarzyszenie
Polski
Czerwony
Krzyż
wierne
zasadom
humanitaryzmu
socjalistycznego jest masową organizacją społeczną”37. Ponadto
w uchwalonej również rezolucji stwierdzono, aby „wychowywać masy
członkowskie w duchu socjalistycznego humanitaryzmu i pokojowej
współpracy między narodami” należy „w większym stopniu korzystać
z osiągnięć Radzieckiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca”38.
W miarę stabilizacji życia w kraju Polski Czerwony Krzyż modyfikował
swoją działalność dostosowując ją do okresu pokojowego
i ukierunkowywał ją na społeczną działalność ludzi dobrej woli,
czyli wrażliwych na ludzkie nieszczęście i gotowych nieść pomoc
innym.
Począwszy od 1948 roku organy państwowe rozpoczęły przejmowanie
od czerwonokrzyskiej organizacji dotychczas prowadzonych
zakładów opiekuńczych i leczniczych. Do końca 1950 roku
Ministerstwo Zdrowia przejęło 177 kompletnie wyposażonych stacji
pogotowia ratunkowego oraz 15 stacji przetaczania i konserwowania
krwi, które zrzeszały około 12 tysięcy dawców39. „Odebranie Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi całego zaplecza technicznego, infrastruktury,
ludzi, sprzętu i urządzeń było poważnym ograniczeniem
jego samodzielności”40.
Wraz ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi zarówno z lat 50-tych
jak i lat 90-tych pojawiły się nowe problemy i uwarunkowania
dotyczące pracy PCK.

Z. Abramek, op. cit., s. 187.
B. Ratyńska, op. cit., s. 205.
37 Ibidem, s. 205.
38 Ibidem, s. 208.
39 S. Uhma-R. Bliźniewski, op. cit., s. 95.
40 A. Abramek, op. cit., s. 187.
35
36
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RUCH CZERWONOKRZYSKI DZIECI I MŁODZIEŻY
Pisząc o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża nie można
pominąć działalności młodzieży, a nawet dzieci w tym ruchu.
Młodzież zawsze chętnie w miarę swoich możliwości uczestniczyła
w PCK. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na barkach
Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża spoczęły zadania,
do realizacji, których jak zwykle spontanicznie włączyła się młodzież,
gdyż już do Polski dotarła ze Stanów Zjednoczonych i Kanady idea
włączenia młodzieży do pracy w Czerwonym Krzyżu.
Powołanie do życia w roku 1921 sekcji młodzieżowej dało początek
pierwszym Szkolnym Kołom Polskiego Czerwonego Krzyża. Stworzono
w ten sposób podwaliny Ruchu Młodzieżowego PCK. Jednakże
ich działalność nie miała wówczas jeszcze „specjalnego
umocowania
prawnego”41.
Uzyskano
ją
dopiero
„mocą
rozporządzenia
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 1 września 1927 r.”42, która otworzyła drzwi możliwości tworzenia
specjalnych organizacji w łonie Stowarzyszenia, jak np. koła
młodzieży PCK.
Zakładanie
w
szkołach
Kół
Młodzieży
Czerwonokrzyskiej,
organizowanych przy znacznym udziale nauczycieli zostało przyjęte
przez młodzież z entuzjazmem, o czym świadczą dane – „w roku 1922
było 399 Kół Młodzieży, w r. 1938 – 7 484 koła, w których było 466 895
członków”43.
Wydaje się w obowiązku pamiętać, że był to okres wielkiego
wyczerpania kraju długą wojną, tysięcy rannych żołnierzy, setek sierot,
które po poległych oczekiwały pomocy a ponadto był to okres
odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Podstawowe
kierunki w działalności młodzieży PCK wynikające z założeń ideowych
określał Regulamin Kół Młodzieży. Koncentrowały się one
na zagadnieniach: dbałości o zdrowie, szerzeniu zasad higieny
osobistej, zwanej wówczas higieną szkolną, upowszechnianiu
pielęgnacji zębów, działalności opiekuńczej, prowadzeniu kursów
ratownictwa, opiece nad grobami poległych żołnierzy i powstańców.
Młodzież czerwonokrzyska brała poważny udział w pracy
nad podniesieniem kultury sanitarnej. „W ramach upowszechniania
zasad higieny koła organizowały konkursy zdrowia, [...], zakładano
apteczki szkolne, instalowano umywalnie. Organizowano także kursy
Z.Abramek, op. cit., s. 112.
Ibidem, s. 111.
43 S. Uhma - R. Bliźniewski, op. cit., s. 26.
41
42
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pierwszej pomocy poszkodowanym, kursy ratownictwa ogólnego,
a nawet przeciwgazowego, zwłaszcza w szkołach średnich
i zawodowych”44. Bardzo często roztaczała opiekę nad całymi
bezrobotnymi rodzinami kolegów przede wszystkim z własnej szkoły.
Zatem „młodzież odgrywała bardzo poważną rolę w procesie
wychowania całego społeczeństwa, stanowiła swego rodzaju
transmisję do środowiska dorosłych, szczególnie na terenie wsi”45.
W związku z rysującą się i coraz bardziej realną groźbą wojny
rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne młodzieży wprowadzone
rozporządzeniem „Rady Ministrów z 29 stycznia 1937 r.
o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej Państwa”46.
Zadanie to zrealizowane zostało w trybie nadzwyczajnym.
Dzięki niemu „PCK dysponował kadrą 60 tys. wyszkolonych
ratowników i ratowniczek zorganizowanych w sekcjach ratowniczosanitarnych”47. „Instrukcja o organizacji ratownictwa sanitarnego
w samoobronie
przeciwlotniczej
i
przeciwgazowej”
ze stycznia 1939 roku przyczyniła się do jeszcze większego
zaktywizowania „pracy lekarzy, instruktorów, nauczycieli i działaczy
czerwonokrzyskich [...], że na terenie całego kraju ponad 200 000
osób przeszkolono i przygotowano do tej trudnej i wymagającej
pełnego poświęcenia służby społecznej”48.
W 1939 roku Polski Czerwony Krzyż liczył w 17 okręgach 342 oddziały;
ogółem 1289 placówek przygotowanych do służby społecznej. Ilość
członków dorosłych wynosiła 316 971, zorganizowanych w 1540
kołach oraz w 7484 kółkach młodzieży było 446 895 członków49.
Zatem liczby te świadczą o tym, że młodzież i dzieci stanowiły
już wówczas najliczniejszą grupę PCK.
Dla wielu młodych ludzi zainteresowanie sprawami ochrony zdrowia
i higieny zostało pobudzone tak silnie, że wpłynęło ono na wybór
dalszej nauki w szkołach pielęgniarskich czy medycznych.
Drudzy, choć poprzestali na przeszkoleniach ratowniczych – czuli
się tak bardzo związani z PCK, że na apel swej organizacji
w tragicznym czasie wojny, okupacji stanęli w szeregach organizując
punkty sanitarne i szpitale dla rannych, pomoc sanitarną i opiekę
dla powracających z frontów żołnierzy. Ponadto spieszyli z pomocą
B.Ratyńska, op. cit., s. 49-50.
E. Sztomberek, W. Cybulska, Rok 50-lecia w szkolnych kołach PCK. PZWL, Warszawa 1968 s. 12.
46 S. Uhma – R. Bliźniewski, op. cit., s. 31.
47 B. Ratyńska, op. cit., s 56-58.
48 S. Uhma – R. Bliźniewski, Ibidem: s. 32.
49 Ibidem, s. 32.
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ludności cywilnej, więźniom w obozach koncentracyjnych
i w gettach. „Starano się także o uaktywnienie istniejących
przed wojną apteczek Kół Młodzieży PCK, zwłaszcza po wsiach,
aby przez nie dać podstawę do zorganizowania punktów pierwszej
pomocy”50.
Młodzież PCK po wybuchu II wojny światowej podejmowała
spontaniczne akcje dożywiania rannych żołnierzy polskich. Przynosiła
gorące posiłki, drobne upominki a nawet książki do szpitali.
Nieoczekiwaną propozycję otrzymano od władz okupacyjnych
„w kwietniu 1941 roku, gdy przygotowywano napad na Związek
Radziecki, zwrócono się do PCK i lekarzy polskich o zorganizowanie
obrony przeciwlotniczej dla polskiej ludności. Dało to okazję
do rozwinięcia akcji szkolenia ratowników sanitarnych. Można było,
więc werbować młodzież szkolną. Ponieważ czynne były tylko szkoły
powszechne i zawodowe, i to z bardzo okrojonym programem
nauczania, istniała cała sieć szkolnictwa tajnego, które powstało
po zamknięciu szkół średnich i wyższych. Na kompletach tajnego
nauczania zorganizowano też kursy ratownictwa. Przeprowadzono
ich z górą 500. Dały one wielu pełnych poświęcenia ratowników
i ratowniczek tak dla oddziałów partyzanckich, jak i dla energicznej
akcji w czasie Powstania Warszawskiego”51.
Od samego początku powstania czerwonokrzyski ruch młodzieżowy
zapisał kolejną chlubną kartę dziejów naszej walki i oporu.
W tym dramatycznym czasie, „jako symbol pomocy walczącym
i cierpiącym widniał znak czerwonego krzyża, jakże często
na szczupłych ramionach niedorosłych jeszcze dziewczątsanitariuszek
powstania”52.
Współpraca
czerwonokrzyskich
ratowników i warszawskich harcerzy zapisała się w historii
nie tylko Polskiego Czerwonego Krzyża złotymi głoskami.
„Do najpiękniejszych przykładów bohaterskiej postawy tej grupy
młodzieży należy niewątpliwie postawa 20-osobowego zespołu
harcerek z koła PCK, które zginęły w czasie bombardowania Dworca
Wschodniego, wypełniając swój samarytański obowiązek”53.
Po wyzwoleniu kraju potrzeby życia narzucały charakter pracy
szkolnym kołom Polskiego Czerwonego Krzyża.
„W II Rzeczypospolitej młodzież wychowywana była według zasady
uchwalonej jako pierwszy artykuł Konstytucji Rzeczypospolitej
S. Uhma – R. Bliźniewski, Ibidem: s. 57.
Ibidem, s. 59-60.
52 J. Wiśniewska, Cele i zadania szkolnych kół PCK. Wyd. I , PZWL, Warszawa 1959 s. 17.
53 B. Ratyńska, op. cit., s. 76.
50
51
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z dnia 23 kwietnia 1935 roku: „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem
wszystkich obywateli. Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich
synów, ma być przekazywane w spadku dziejowym, z pokolenia
na pokolenie. Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym
wzmóc siłę i powagę państwa. Za spełnienie tego obowiązku
odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim sumieniem”.
Te słowa są równie aktualne także i dziś, ponieważ młodzież
zorganizowana pod sztandarem PCK wypełniła swoją misję
bez zarzutu”54. I znowu jak przed ćwierćwieczem młodzież
czerwonokrzyska stanęła w szeregach spieszących z pomocą
potrzebującym. Pierwsze zadania w wolnym kraju koncentrowały
się, zatem na walce z epidemiami, opiece nad repatriantami
i przesiedleńcami, jeńcami i więźniami obozów koncentracyjnych,
a także „ludnością potwornie zniszczonej Warszawy i terenów
przyczółkowych, na których przy oswobodzeniu kraju przez dłuższy
czas trwały działania wojenne”55.
W pierwszym okresie po wojnie niemal na każdej stacji kolejowej istniał
punkt opiekuńczy PCK, z którego korzystali przyjezdni i repatrianci.
W tej wielkiej akcji nie brakowało naszej polskiej młodzieży,
która odznaczała się zawsze samarytanizmem i gotowością służenia
bliźnim.
Jednocześnie w tym czasie w ramach pracy szkolnych kół
powstawały sekcje: higieniczna, społeczna, opieki nad grobami
i korespondencji międzyszkolnej. Wyzwaniem chwili była ponadto
dla młodych ludzi „wielka” opieka nad najbiedniejszymi kolegami
i koleżankami realizowana poprzez „koszyczki śniadań” – dzielenie
się własną kromką chleba.
Hasła młodzieży PCK stały się kanonami ich życia i postępowania,
ponieważ każde zawiera tyle treści, że jest zdolne wypełnić wielką
cząstkę zainteresowań każdego ucznia, jak sądzę także i ucznia
XXI wieku:
• Kochaj i ochraniaj przyrodę;
• Stwarzaj radość i zadowolenie;
• Dbaj o zdrowie;
• Spełniaj uczciwie swe obowiązki;
• Przestrzegaj czystości;
• Staraj się dopomóc każdemu, kto twej pomocy potrzebuje;
• Opiekuj się słabszymi;
R. Heising, Młodzież w służbie idei Czerwonego Krzyża. [w:]
z dn.1. VI. 1947 r. Nr 148 [w:] Archiwum Biura Okręgowego PCK Gdańsk.
55 S. Uhma – R. Bliźniewski, op. cit., s. 78.
54

Dziennik

Bałtycki
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• Szanuj pracę innych;
• Wytrwaj w swoich zamierzeniach;
• Bądź prawy i dzielny.
Hasła te znane są bardziej pod nazwą: „Przykazania Czerwonego
Krzyża Młodzieży”, a zawarte są w Deklaracji ideowo-programowej
z dnia 21 października 1947 roku. Naczelnym hasłem, jakie z nich
wyłania się jest „Miłuj bliźniego", czyli najpiękniejsze przykazanie
chrześcijańskiego świata, idea samarytańska i troska o zdrowie
fizyczne i moralne. W dalszym kroku za tym idzie, jak autorzy sądzą
idea służby rodzinie, ojczyźnie a nawet całej ludzkości.
Nie dziwi mnie wobec powyższego, że na międzynarodowym
kongresie nauczycieli szkół średnich w roku 1924 w Warszawie
wyrażono następującą opinię: „Uznając pożytek i wielkie znaczenie
wychowawcze Kół Młodzieży Czerwonego Krzyża, uważa [dopisek
własny: się] je za potężny czynnik rozwoju uczuć patriotycznych
i humanitarnych w duszy młodzieży i uchwala, że nauczycielstwo
powinno popierać i organizować koła, współpracować z nimi,
zainteresować rodziców pracą ich dzieci i pomagać do rozwoju kół
w szkołach”56.
Polska Ludowa w pierwszych latach po wojnie nękana była licznymi
epidemiami, musiała znaleźć wszelkie sposoby nie tylko
na podniesienie higieny w kraju, lecz przede wszystkim wszelkimi
możliwymi kanałami rozpocząć akcję uświadamiania obywateli.
Wobec powyższego głównym zadaniem PCK uznano pomoc
w podnoszeniu higieny i stanu sanitarnego kraju. Do tej statutowej
działalności
okresu
pokoju
PCK
musiał
się
przygotować
pod względem organizacyjnym jak również i kadrowym.
Młodzież i dzieci skupiające się w PCK działają w różnych
środowiskach i jednostkach podstawowych. Są nimi powszechnie
znane: Kluby „Wiewiórka”, Szkolne Koła PCK, Akademickie Koła PCK,
Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM).
Celem ich pracy są działania głównie na rzecz szkoły i środowiska
w
zakresie
wychowania
zdrowotnego,
ochrony
zdrowia,
zapobiegania wypadkom, ratownictwa, ochrony środowiska
naturalnego itp. Warunkowany jest on aktualnymi zadaniami
Organizacji i potrzebami społecznymi uzgodnionymi z resortem
oświaty i wychowania.
Akademickie koła PCK – tu najlepiej rozwinięte jest honorowe
krwiodawstwo.

56

R. Heising, op. cit. [w:] Dziennik Bałtycki nr 148 z 1.VI. 1947.
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Idea ruchu SIM-owskiego zrodziła się na początku lat 60 –tych.
Tworzyła go działająca młodzież. Miała w swej początkowej fazie
wiele cech spontaniczności. Zarówno program jak i kształt ruchu
były współtworzone z młodymi ludźmi. W tamtych czasach
była to inicjatywa nowatorska, wyróżniająca młodzież PCK.
Obecnie Ruch Młodzieżowy PCK nosi nazwę Młodzież Polskiego
Czerwonego Krzyża i stanowi integralną część nieprzerwanie
od 1921 roku Polskiego Czerwonego Krzyża.
Program Młodzieżowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca koncentruje się wokół podstawowych osi:
• Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc uczą młodych ludzi
„Ochrony zdrowia i życia”.
• Po nabyciu wiedzy i kompetencji, Czerwony Krzyż i Czerwony
Półksiężyc zwracają się do dzieci i młodzieży o wykorzystanie
tego dla siebie i w najbliższym otoczeniu poprzez programy
„Służby Społecznej”.
• Jako element humanitarnego i powszechnego Ruchu,
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc zachęcają młodzież
do
„Międzynarodowej
Przyjaźni
i
Zrozumienia”
oraz ukierunkowują ją na dzielenie się doświadczeniami,
ustalając w ten sposób więzy międzynarodowe.
• W celu zapewnienia zaangażowania wobec Ruchu
a także jego znajomość – młodzież stanowi integralną część
składową – Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc ustala
programy „Upowszechniania międzynarodowego prawa
humanitarnego i Podstawowych Zasad Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca”.

Ryc. 6. Osie Programowe Młodzieżowego Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie
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Ogólna sytuacja w Ruchu Młodzieżowym PCK w obietywnej ocenie
przedstawia się najlepiej – istnieją województwa, w których grupy SIM
funkcjonują
bardzo
prężnie.
Smutkiem
napawa
fakt,
że są też i takie, w których o młodzieżowych grupach
czerwonokrzyskich nawet nie słyszano.
W tym miejscu należy też napisać kilka słów o kropli w morzu potrzeb
społecznych. Mając tu na myśli powstające w sporadycznych
miejscowościach kraju Kluby Integracyjne PCK. Z posiadanej wiedzy
na ten temat wnioskuję, że zrodziła je jak zawsze potrzeba,
której celem była pomoc rodzinom mającym w domu osobę
niepełnosprawną. Kluby te przyjmują pod swój dach na kilka godzin
osoby tylko z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym. Działają dzięki
wykwalifikowanej kadrze wolontariuszy PCK – instruktorom SIM.
Aż prosi się, aby brać przykład właśnie z takich miejscowości.
„STRATEGIA 2010” przyjęta przez Międzynarodową Federację
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca określa
misję Federacji i narodowych stowarzyszeń CK i CP, jako działanie
na rzecz polepszenia warunków życia osób najsłabszych,
dzięki mobilizacji sił humanitaryzmu.
„Polepszenie warunków życia osób najsłabszych, dzięki mobilizacji sił
humanitaryzmu” - to nowe sformułowanie misji Czerwonego Krzyża.
„STRATEGIA 2010” zakłada, że istnieją dziedziny wspólne, podstawowe
dla całego Ruchu przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki
działalności stowarzyszeń krajowych. Są nimi dziedziny:
• upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu i wartości
humanitarnych,
• udzielanie pomocy w przypadku klęsk,
• przygotowanie do działania w przypadku klęsk,
• ochrona zdrowia i pomoc dla osób potrzebujących wsparcia
w środowiskach lokalnych.
Te cztery wymienione dziedziny stanowią zintegrowaną i współzależną
całość umożliwiającą skoncentrowanie wspólnych wysiłków wokół
ograniczonej liczby rodzajów działalności57. Stanowią one wyróżnik
Ruchu „spośród innych stowarzyszeń, potwierdzają wyjątkowość
i specyfikę działalności czerwonokrzyskiej, jak również zobowiązują

Strategia 2010 Polepszanie warunków życia osób najsłabszych, dzięki mobilizacji sił humanitaryzmu,
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
Wyd. Delegatury Regionalnej w Budapeszcie oraz Zarządu Głównego PCK, s. 13.
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wszystkich członków i wolontariuszy Czerwonego Krzyża do jedności
w działaniu”58.
Priorytetowe zadania programowe PCK są w dużym stopniu zbieżne
z podstawowymi dziedzinami STRATEGII 2010 i dotyczą:
1. Polepszania
warunków
życia
osób
potrzebujących
poprzez niesienie pomocy stosownie do ich potrzeb
z uwzględnieniem możliwości wszystkich struktur PCK:
• świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia:
§ prowadzenie działalności opiekuńczej i socjalnej
– zaangażowanie na poziomie lokalnym;
• pomocy w ratowaniu życia i mienia w przypadku klęsk
i katastrof, przygotowania do działania w przypadku klęsk:
§ współudziału PCK w kształtującym się państwowym
systemie ratownictwa;
§ edukacji na temat bezpiecznych zachowań
oraz zapobiegania klęskom i katastrofom;
• promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy osobom chorym
i niepełnosprawnym:
§ udziału w kształtowaniu sprzyjającego zdrowiu środowiska
życia, pracy i nauki;
§ zapobieganiu uzależnieniom i profilaktyce chorób
zakaźnych i cywilizacyjnych;
§ edukacji w zakresie zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży
i dorosłych;
§ promocji honorowego krwiodawstwa.
2. Wypracowania wizerunku PCK jako prężnej i nowoczesnej
organizacji skutecznej w realizacji swojej misji:
• promocji i upowszechniania misji, podstawowych zasad
i wartości Ruchu i międzynarodowego prawa humanitarnego:
§ upowszechniania podstawowych zasad Ruchu i wartości
humanitarnych;
§ upowszechniania międzynarodowego prawa
humanitarnego;
§ ochrony znaku czerwonego krzyża;
§ promocji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji;
§ poprawy stosunków PCK z mediami;
• przeprowadzenia programu rozwoju instytucjonalnego:
§ umocnienia struktury PCK;
Strategia programowa Polskiego Czerwonego Krzyża do 2010 roku. Uchwała Nr 9/2002 Krajowej
Rady Reprezentantów Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie Strategii
programowej PCK do 2010, s. 7.
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rozwoju zasobów ludzkich;
rozwoju zasobów finansowych;
budowy sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej;
§ rozwoju struktury technicznej i bazy materiałowej;
• właściwych stosunków PCK z otoczeniem:
§ ułożenia dobrych stosunków PCK z administracją rządową
i samorządową;
§ poprawy jakości współpracy PCK z podmiotami
gospodarczymi;
§ rozwoju współpracy międzynarodowej PCK;
§ realizacji współpracy PCK z innymi organizacjami
pozarządowymi59.
Wspólnym celem tego obszernego programu strategicznego
jest działanie na rzecz polepszenia warunków życia osób
i najsłabszych grup społecznych. Jego zrealizowanie uwarunkowane
będzie, jednakże od rozwiązania dużej ilości problemów.
Pierwszy z nich i najważniejszy związany jest ściśle z przechodzeniem
wieloletnich działaczy na emerytury, dużą rotacją pracowników
etatowych PCK, uwarunkowaniami społecznymi jak też reorganizacją
bądź likwidacją zakładów pracy, które spowodowały, że liczba
aktywnych działaczy i członków PCK zmniejsza się. W związku
z tym faktem problemem numer jeden PCK jest pozyskiwanie nowych
członków i wolontariuszy, jak z nimi pracować, gdy natomiast
potrzeby społeczne – a więc i zadania Stowarzyszenia – są coraz
większe. Analogiczna sytuacja ma miejsce w honorowym
krwiodawstwie.
Grupę ofiarnych działaczy PCK tworzą od lat prawie te same osoby.
Jako przyczynę takiej sytuacji podaje się przede wszystkim spadek
zainteresowania pracą społeczną wskazując na przestarzałe,
skostniałe struktury organizacyjne, biurokrację, narzucone odgórnie
zadania i mało atrakcyjne formy ich realizacji. Ponadto istotne
znaczenie ma postawa czerwonokrzyskich pracowników etatowych.
Ich umiejętność współpracy z wolontariuszami i realizowanie wspólnie
wypracowanych inicjatyw są ciągle za małe, a często wręcz
hamujące działalność społeczną. Przykładem tu może być
niewłaściwe
traktowanie
społecznych
działaczy
ruchu
młodzieżowego
czy
wolontariuszy.
Poważnym
problemem,
którego
pominąć
również
nie
można
jest
konieczność
odmłodzenia PCK.
§
§
§
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Strategia programowa Polskiego Czerwonego Krzyża do 2010 roku., s. 7-13.
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Odrębny
problem
stanowi
też
podnoszenie
kwalifikacji
przez opiekunów Szkolnych Kół PCK. Ponadto każdy nauczyciel –
opiekun koła powinien dobrze znać zasady i program działania PCK.
Jednocześnie wielu z nich nie przejawia zainteresowania
proponowanymi formami kształcenia (tłumacząc to nadmiarem
obowiązków zawodowych). Także nie wszystkie Oddziały Okręgowe
Polskiego Czerwonego Krzyża przywiązują właściwą wagę
do tego zagadnienia. Za mała jest też troska o nauczycielskie kadry
PCK w systemie szkolnym, co powoduje, że ruch czerwonokrzyski
nie wszędzie rozwija się intensywnie, proporcjonalnie do wagi zadań
i możliwości oddziaływania na dzieci i młodzież.
Od właściwego rozwiązania wymienionych problemów zależy
czy Polski Czerwony Krzyż będzie organizacją znajdującą uznanie
społeczne,
poparcie
i
życzliwość
administracji
rządowej
i samorządów. Czasy bowiem, w których żyjemy wymagają zarówno
tego, aby „być i człowiekiem”, jak też tego, aby „myśleć globalnie
a działać lokalnie”, a zatem być w zgodzie z Podstawowymi
Zasadami.
Kościerzyna położona jest na Pojezierzu Kaszubskim, w krainie
nazywanej Szwajcarią Kaszubską. Bogactwem miasta i powiatu
jest krajobraz z licznymi lasami, jeziorami rynnowymi, z największym
jeziorem Wdzydze nazywanym często „Kaszubskim Morzem”.
Kościerzyna jest jednym z najstarszych miast Ziemi Kaszubskiej.
Została miastem na mocy prawa chełmińskiego w 1398 roku,
a po 1818 roku uzyskała status miasta powiatowego.
W XIV wieku zagarnięta została przez Krzyżaków, którzy władali
nią do pokoju toruńskiego tj. do 1466 roku. Po pokoju toruńskim
wróciła do Polski aż do pierwszego rozbioru. W okresie rządów
pruskich Kościerzynę, podobnie jak całe Kaszuby, nękała polityka
władz pruskich, która doprowadziła do rozbudzenia działań
narodowych. Tutaj powstał ośrodek kultury polskiej promieniujący
na całe Kaszuby.
Lata międzywojenne przyniosły dalszy rozwój miasta. W tym też czasie
moja mała ojczyzna stała się centrum kulturalnym całych Kaszub.
W czasie II wojny światowej hitlerowcy wymordowali patriotycznie
nastawioną część społeczeństwa, a w szczególności nauczycieli
i znaczną część inteligencji kaszubskiej.
Po II wojnie światowej miasto liczyło 8 tys. mieszkańców.
Dzisiaj, ich liczba wzrosła trzykrotnie. Powstały liczne osiedla
mieszkaniowe, zakłady pracy i szkoły.
Niepowtarzalny klimat tworzy kultura materialna i duchowa Kaszubów.
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W Kościerzynie znajdują się ślady wielkiej narodowej historii.
Przedstawiłam moją małą ojczyzną, mój kaszubski mały świat.
Najbliższy sercu i jedyny – bo tu zawsze był mój dom i pokoleń moich
przodków.
DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KOŚCIERZYNIE

Ryc. 7. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w 1938 r. w Kościerzynie
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

Polski Czerwony Krzyż – Oddział w Kościerzynie powstał z inicjatywy
dra Pellowskiego i ks. proboszcza Nowackiego 18 grudnia 1919 roku,
z początkowym udziałem 107 członków. Swym zakresem działania
obejmował miasto i parafię kościerską. Równocześnie z oddziałem
w Kościerzynie organizował dr Pellowski Czerwony Krzyż
w Skarszewach, Lipuszu i Starej Kiszewie.
Działalność swą zakładający kościerski Oddział rozpoczęli
od zorganizowania kursu sanitarnego i przygotowań na przyjęcie
wojska.
W chwili przybycia wojska polskiego do Kościerzyny, kurs sanitarny
pod kierownictwem dra Pellowskiego był już ukończony. Gospoda
żołnierska na dworcu kolejowym również czekała gości – żołnierzy.
Na pokrycie kosztów związanych z powstaniem gospody urządzono
między innymi, we wrześniu 1920 roku wentę60 dobroczynną,
z której dochód wyniósł 8.000 marek. Z zakończeniem I wojny
światowej i ustaniem ruchów oddziałów wojskowych ustała
intensywna praca w stowarzyszeniu kościerskim. Stan marazmu
po tym pierwszym porywie serc w Oddziale kościerskim Polskiego
Wenta to impreza towarzyska przygotowywana przez różne organizacje społeczne czy grupy
zawodowe, najczęściej w celu zebrania funduszy na akcję charytatywną za Bronisława Niedzielska
Kłaniam Ci się, Kościerzyno, wyd. II, Wyd. BRYZA, Gdańsk 1998 s. 77.
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Czerwonego Krzyża utrzymywał się nieomal do końca 1931 roku.
Sytuacja ta spowodowana była częściowo brakiem lekarzy
w organizacji, ponieważ księża wówczas niewiele mogli zdziałać.
Istotnym powodem marazmu było powstanie nowych stowarzyszeń,
głównie Ligi Morskiej forsowanej w mieście i powiecie. Prezesami
w tym czasie byli: ks. Nowacki i jego następca ks. proboszcz Krysiński.
Prace przygotowawcze do reorganizacji Oddziału kościerskiego
rozpoczęto dopiero jesienią 1931 roku.
Reorganizację Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie
przeprowadzono za inicjatywą Zarządu Okręgu Pomorskiego i lekarza
powiatowego, dra Kraszewskiego przy poparciu ówczesnego starosty,
na walnym zebraniu reorganizacyjnym, w dniu 16 lutego 1932 roku.
Na zebraniu tym dr A. Kraszewski wygłosił obszerny referat o idei
i celach Polskiego Czerwonego Krzyża, wyłoniono również
25 osobowy zarząd, w składzie, którego znaleźli się wszyscy naczelnicy
urzędów
państwowych,
samorządowych
i
przedstawiciele
mieszczaństwa. Prezesem Oddziału wybrano Feliksa Morkowskiego,
sędzię grodzkiego Od tej chwili rozpoczęła się w Oddziale kościerskim
Stowarzyszenia praca ściśle według statutu i zgodnie z wytycznymi
Zarządu Okręgu.
Działalność po zreorganizowaniu rozpoczęto przeszkoleniem
w
ratownictwie
sanitarnym
i
przeciwgazowym
70
osób.
Przeprowadzono kurs ratownictwa sanitarnego i przeciwgazowego
dla pań domu, który ukończyło około 25 osób. 4 razy w miesiącu
odbywały się też zebrania ćwiczebne członków drużyn. W ramach
środków własnych umundurowano w całości i wyekwipowano jedną
drużynę ratowniczą męską. Podczas organizowanych spotkań
zapoznawano mieszkańców grodu Kościerzyna również z ideami
i celami PCK. Ta ciężka praca Zarządu zaowocowała pełnym
zrozumieniem i dużą ofiarnością miejscowego społeczeństwa,
jak też i członkostwem sięgającym 300 osób.
Fundusze Oddziału kościerskiego zasilano ze zwykłych składek
członkowskich, jak również dochodami z imprez i organizowanego
„Tygodnia PCK”.
W czasie czteroletniej kadencji Oddział kościerski PCK wyszkolił blisko
150 osób w ratownictwie sanitarnym i przeciwgazowym.
Ponadto realizując zadanie poprawy stosunków zdrowotnych wśród
ludności i mając na względzie pomoc bezrobotnym uruchomiono
wspólnie z Rodziną Rezerwistów w 1935 roku stację opieki nad matką
i dzieckiem wraz z kuchnią mleczną, która zaopatrywała w 1938 roku
89 niemowląt w mieszanki i mleko. Kościerski oddział subwencjonoweł
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stację kwotą 500 złotych rocznie, a także prowadził również
bezpłatnie zarządzanie nią. Przeciętnie rocznie udzielano 1528 porad
dzieciom miasta Kościerzyny i okolicznych wsi. Z własnych środków
finansowych np. kościerski oddział zakupił w 1937 roku lampę
kwarcową i większą ilość tranu.
Sumienne wypełnianie statutowej działalności spowodowało,
zatrudnienie w oddziale kościerskim higienistki opłacanej przez Zarząd
Główny PCK. Również planowano przekształcenie stacji w ośrodek
zdrowia PCK w najbliższym czasie. Czy udało się zrealizować te plany?
Na to pytanie nie znalazłam odpowiedzi, ponieważ udało
mi się uzyskać dane z działalności Oddziału w Kościerzynie
obejmujące lata sprawozdawcze 1919 – 1938. Budżet Oddziału
w roku 1935 zamykał się sumą 2.000 zł, natomiast w 1936 roku 1.400 zł.
Kościerzyna została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej
w dniu 8 marca 1945 roku. Już w 5-tym dniu po zakończeniu działań
wojennych, czyli dnia 12 marca 1945 roku powstał Oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża w Kościerzynie z inicjatywy pełnomocnika
dra Podlaszewskiego i pielęgniarki Henryki Gierszewskiej. Pierwszymi
czynnościami
wykonywanymi
przez
kościerski
PCK
było porządkowanie miasta po zawierusze wojennej.
Priorytetowymi
zadaniami
nowo
powstałego
Oddziału
było zorganizowanie na dworcu punktu sanitarnego, izby
dla biednych i kuchni dla powracających z Niemiec. W związku
z panującym głodem w mieście członkowie naszego oddziału PCK
zajmowali się pozyskiwaniem żywności dla mieszkańców i leków
dla chorych, zbieraniem odzieży. Potrzebą chwili była również opieka
nad odnalezionymi polskimi dziećmi, jeńcami wojennymi i zajmowanie
się chorymi.
Z braku pielęgniarek organizowane były półroczne kursy
dla kandydatek. Ważnym elementem działalności Oddziału PCK
w Kościerzynie były też zajęcia w szkołach i zakładach pracy
dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
W roku 1950 w ramach współzawodnictwa trzech powiatów:
kartuskiego, starogardzkiego i kościerskiego pani Henryka Gierszewska
wygrała dwie karetki, które trafiły do Oddziału PCK w Kościerzynie.
Działalność PCK na terenie działalności Biura Rejonowego
w Kościerzynie skupiała się głównie w latach 60-tych na realizowaniu
działań statutowych, np. szkoleń z minimum sanitarnego.
Problemem w skali kraju, jak również i w Kościerzynie stał się problem
ludzi samotnych i chorych czy pozbawionych opieki domowej.
Zaistniała w związku z tą sytuacją pilna potrzeba zajęcia
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się tymi ludźmi w ich domach. Organizowano, więc punkty opieki
nad samotnym chorym i starym człowiekiem w domu. Na terenie
statutowej działalności PCK w naszym mieście działały, więc punkty
opieki PCK zatrudniające siostry pogotowia PCK.
W omawianym okresie od lat 60-tych po lata 80-te nową formą
pomocy była oprócz wyżej wymienionej tzw. pomoc sąsiedzka
zainicjowana przez Polski Czerwony Krzyż.
Wielką stratą dla Polskiego Czerwonego Krzyża, na terenie Kościerzyny
i Polski okazały się: likwidacja tych punktów opieki domowej
(wymuszona transformacją ustrojową) i zwolnienie sióstr PCK.
Od tego czasu na terenie zaczął następować powolny regres
w
statutowej
działalności
Polskiego
Czerwonego
Krzyża.
Reaktywowanie Oddziału Rejonowego w Kościerzynie nastąpiło dzięki
piszącej tę pracę oraz grupie działaczy czerwonokrzyskich
po kilkuletniej walce z władzami miasta 7 października 2006 roku.
CZY SŁOWO BYŁO ŚWIADKIEM I HASŁEM?
„Książki nic nie rozwiązują od razu...
Jednak słowo jest świadkiem i hasłem...”
/ Eliza Orzeszkowa /
Już dawno temu kraje uznały, że wojny nie można prowadzić
bez żadnych ograniczeń.... „Pokój Boży” pozwalał walczącym
na przerwanie działań wojennych, czasami na negocjowanie
zakończenia walk.
Zasada rycerskości... „nie obowiązywała wobec ludzi z niższych
warstw społecznych, którzy służyli głównie w piechocie” 61.
...Dopiero druga połowa XIX wieku, wraz z osobą Henry`ego Dunanta
i jego dziełem „Wspomnienie Solferino” przyniosła „zhumanizowanie
wojny” w aspekcie zmniejszania przypadków śmierci i cierpień”62.
„Wspomnienie
Solferino"
Henry`ego
Dunanta
ukazało
się w najbardziej odpowiednim historycznie momencie, a w związku
z tym i było tak entuzjastycznie przyjęte. Cała Europa była, bowiem
w tamtym czasie jednym wielkim polem bitwy. Zmieniały
się nie tylko okoliczności każdej walki i armie walczących z sobą
krajów, ale przede wszystkim środki niszczenia i strategia wojenna.
Zatem sztuka wojenna pociągała za sobą coraz większą liczbę
M. Flemming, Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Prawa przeciwwojenne.
Zbiór dokumentów, wyd. Agencja Atekon Warszawa 1991, art.50, s. 4.
62 J.Mochtak, przekład Czerwony Krzyż Czerwony Półksiężyc, a Pokój Pytania i odpowiedzi,
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Sekretariat Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca, Genewa, Szwajcaria 1986, wyd. Zarząd Główny PCK s. 7.
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rannych i zabitych, lecz temu „postępowi niszczenia i ranienia”
nie towarzyszył adekwatny postęp w dziedzinie niesienia pomocy
rannym.
Henry Dunant, naoczny świadek bitwy pod Solferino „wystąpił w swej
książce z nowymi ideami [...] miał odwagę obnażyć wszystkie braki
dotyczące pomocy rannym, przemawiając do uczuć ludzkości
w imieniu wszystkich ofiar wojen [...]. Jego książka trafiła do sumień
ludzkich i zdobyła je niemal bez zastrzeżeń”63, ponieważ nigdy
dotychczas nie zdarzyło się, aby dzieło myśli ludzkiej nie zajęło
tak żywo opinii publicznej jak „Wspomnienie Solferino” sięgające
samego dna problemu.
Wiktor Hugo: „Czytałem Pana dzieło z największym zainteresowaniem.
Uzdrawia Pan ludzkość, służy Pan wolności. Gorąco przyklaskuję
Pana szlachetnym wysiłkom i przesyłam Panu moje najlepsze
życzenia”64.
Hiszpański „Przegląd Medycyny Naturalnej” pisał, że to „okrzyk bólu
rannych żołnierzy”65 usłyszany przez Dunanta, który w ich imieniu
występuje „do rządów i tronów, do przyjaciół pokoju, do ludzi serca
we wszystkich krajach”66. Hiszpania za pośrednictwem przedstawiciela
doktora Nicosio Landa wypowiadała się: „[...]. Pan Dunant
był świadkiem tych scen pod Solferino i dlatego krzyk jego serca odbił
się tak głośnym echem” 67.
„Spectator Wojskowy” – organ francuskich sfer wojskowych
swe poglądy wyraził pisząc: „... Chwała Genewie. Do niej będzie
należeć idea niesienia pomocy rannym wojskowym różnych krajów,
pomocy innej, bardziej skutecznej niż ta, która jest wynikiem zarządzeń
oficjalnych…”68.
To on, Henry Dunant w swym dziele zaproponował „założenie
dobrowolnych stowarzyszeń, których celem byłoby udzielenie
albo zorganizowanie w czasie wojny pomocy rannym” 69.
To on, Henry Dunant występuje z apelem zawierającym konkretne
propozycje do możnych tego świata i najskromniejszych
rzemieślników, do kobiet i mężczyzn, do wdów i siedzącej na tronie
księżnej, do generałów i marszałków polnych, do każdego narodu
i każdej rodziny – podczas spotkań wodzów sztuki żołnierskiej różnych
J. Karbowski, op. cit., s. 63.
Ibidem, s. 59.
65 Ibidem, s. 62.
66 Ibidem, s. 62.
67 Ibidem, s. 62.
68 Ibidem, s. 59.
69 H. Dunant Wspomnienie Solferino, wyd. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 1983, s. 65.
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narodowości wskazane byłoby wykorzystanie kongresów, „by określić
jakieś zasady międzynarodowe, ujęte konwencją i uświęcone [...],
gdyż „ludzkość i cywilizacja domagają się stanowczo dzieła,
o jakim tu mowa. [...]. Jakiż książę, jakiż władca odmówi poparcia
tym stowarzyszeniom i nie będzie szczęśliwy mogąc zapewnić
żołnierzom swojej armii pełną rękojmię?”70.
Tak, więc z poruszenia umysłów wyłoniła się prawdziwa rewolucja
poglądów, która przyniosła zaszczyt XIX stuleciu.
Ten właśnie apel - „Wspomnienie Solferino” spowodował, dogłębne
poruszenie opinii publicznej, a dzięki temu polepszenie w wielu krajach
najpierw Europy i świata organizacji sanitariatu wojskowego.
I tu znowu pojawił się kolejny problem – odróżnienia konwoju rannych
od konwoju amunicji. Od tej chwili przed Międzynarodowym
Komitetem Pomocy Rannym stanęło bardzo wielkiej wagi zadanie –
przekonania możnych ówczesnego świata, że ci, którzy niosą
im
pomoc,
nie
powinni
być
uważani
za
wrogów,
lecz winni być otaczani opieką.
W związku z problemem odróżnienia niewątpliwą zasługą Henry`ego
Dunanta było, więc znalezienie sposobu na rozwiązanie tej sytuacji.
Sposób
był
bardzo
prosty –
wybranie
jakiegoś
znaku.
Realizacja tego nowatorskiego pomysłu mająca dać nowy status
prawny
nazywany
„neutralnością”
wymagała
zajęcia
się tym problemem na forum międzynarodowym.
Udało się, efekty podjętych działań przeszły wszelkie oczekiwania.
Dunant otrzymał większe poparcie dla swej idei – wprowadzenia
zasady neutralności służb medycznych na polu walki – osobiste
nią zainteresowanie cesarza Napoleona III. Wymowniejszego
już nie potrzebował. Kraje Europy przejęły inicjatywę.
Możni ówczesnego świata udzielali poparcia dla idei Dunanta:
Król Jan z Saksonii powiedział: „Naród, który nie przyłączyłby
się do tak wielkiego dzieła, stanąłby pod pręgierzem opinii publicznej
całej Europy”71.
Cesarz Napoleon III osobiście zainteresowany ideą niesienia pomocy
pisał przez swojego adiutanta, że udzieli stosownego poparcia
w zamiarach stworzenia komitetu pomocy rannym wojskowym.
„Krzyk serca” z Genewy również w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej odbił się głośnym echem: „Pan Henryk Dunant,
wyposażony w niezwykłą inteligencję [...] uzbrojony w odwagę
i niezmordowaną energię jest pionierem, oparciem i motorem
70
71

Ibidem: s. 71-72.
I. Paczkowska, op. cit., s. 23.
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tego dzieła w Europie. [...] I my będziemy kontynuować nasze wysiłki,
by iść jego śladami”72.
Cesarzowa Eugenia zaprosiła Henry`ego Dunanta do pałacu Tuileries
w celu zaprezentowania mu nowego projektu – rozszerzenia
Konwencji Genewskiej na marynarkę wojenną. Dyskutował
z cesarzową również o sprawie jeńców wojennych.
Zwołana na 8 sierpnia 1864 roku konferencja zgromadziła w Genewie
przedstawicieli szesnastu krajów. Na arenie międzynarodowej
ponownie zaczyna, więc występować znak czerwonego krzyża,
który przed rokiem służył jedynie do oznaczania ochotniczych
sanitariuszy Towarzystw Pomocy Rannym Wojskowym. Teraz znaczy
już dużo więcej, nadając temu, na czym widnieje, szczególny status,
znaczenie - neutralność. Odtąd znak ten winien chronić ludzi,
budynki, sprzęt, pojazdy zgodnie z zawartym porozumieniem
w dniu 22 sierpnia 1864 roku nazwanym „Konwencją Genewską
o polepszeniu losu rannych w armiach czynnych”.
Podpisanie tej Konwencji otworzyło nowy, ważny etap w historii
ludzkości. Ponadto też zapoczątkowało całe prawo humanitarne
jak również dało początek szerokiemu nurtowi konwencyjnego prawa
wojennego z Konwencjami Genewskimi oraz Haskimi na czele.
Dopiero z chwilą narodzin prawa humanitarnego, pod auspicjami
Międzynarodowego Komitetu Pomocy Rannym sytuacja rannych
i chorych wojskowych uległa zmianie. Konwencje Genewskie stały
się trwałymi międzynarodowymi umowami wiążącymi Państwa
- Strony je podpisujące.
Tak, więc „drzewo humanitaryzmu” zostało posadzone. Powolutku
zaczęło wydawać też swoje pierwsze owoce i rozrastać się.
Z upływem czasu i wydarzeń stawało się coraz potężniejsze. Konarami
tego
potężnego
drzewa
nazywam
kolejne
konwencje.
Pod wspomnianym drzewem humanitaryzmu rozumiem właśnie
tytułowe otwierające się drzwi humanitaryzmu.
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Ryc. 8. Drzewo genealogiczne państw
- stron Konwencji Genewskiej w 1913 roku
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

Konwencję zawarto w 1899 roku w Hadze – „O polepszeniu losu
rannych, chorych i rozbitków w wojnie na morzu” – dlatego nosi
miano Konwencji Haskiej.
Kolejną i nie mniej ważną sprawą dla Dunanta był arbitraż
międzynarodowy. Ziarno tej idei zostało zasiane w Plymouth
w 1872 roku.
Idea jeńców wojennych uważana była przez współczesnych
Henry`ego Dunanta, za co najmniej przedwczesną, a w związku
z tym i bardzo trudną do wcielenia w życie. Zalegalizowaniem statusu
jeńca
wojennego
miała
się
zająć
kolejna
konferencja
dyplomatyczna, której patronował car Rosji Aleksander III.
Jednak okazało się, że poglądy cara i jego ministrów były inne.
Podpisanie i wprowadzenie w życie tej idei nastąpiło jednakże
dopiero po tragicznych doświadczeniach I wojny światowej, w wyniku
działań, której zamknięto tysiące jeńców w obozach, a stało
się to dopiero w 1929 roku w Genewie.
Henry Dunant – człowiek, który pomógł światu umarł, ale jego idee
wciąż pozostają żywe:
• Międzynarodowy Czerwony Krzyż jest dzisiaj największą
organizacją charytatywną świata.
• Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
i
Czerwonego
Półksiężyca
działa
wszędzie,
bo już w 181 państwach.
• Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża założony
przez Dunanta i jego towarzyszy w 1863 roku pozostaje
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strażnikiem Konwencji Genewskich z 1949 roku o ochronie ofiar
wojny, które ratyfikowało dotychczas 188 państw – 1998 r.

Ryc. 9. Medal Człowieka, który pomógł światu
Źródło: Ze zbiorów stałej wystawy PCK w Kościerzynie

Podsumowując ten wątek, pozwolę sobie zwrócić uwagę, dziełem
Henry`ego Dunanta był nie tylko Czerwony Krzyż i Konwencje
Genewskie uznawane „jednym z najbardziej solidnych bastionów
prawa międzynarodowego”73. Człowiek ten bez wątpienia wyszedł
bardzo daleko poza swoją, jakże ukochaną dewizę Inter Arma Caritas
(miłosierdzie w czasie wojny). Snuł, bowiem projekty dotyczące
przyszłości całego świata.
Myślał również o stworzeniu międzynarodowego trybunału
wojennego i marzył o rozpatrywaniu konfliktów zbrojnych
przez międzynarodowe instancje, i w oparciu o prawo
międzynarodowe. Jednakże doskonale zdawał sobie sprawę z faktu,
aby do tego móc doprowadzić, koniecznie należy pogłębić
świadomość
społeczeństw
w
kierunku
budowy
pokoju.
W tych tematach za życia nie był, więc w ogóle rozumiany.
Henry Dunant nie dożył utworzenia Ligi Narodów. Nie doczekał także
powstania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i wielu
innych światowych organizacji. Przecież musimy i trzeba pamiętać,
że instytucje te, to właśnie owe szlachetne idee – uważane w ten czas
za nierealne mrzonki, utopię – rodziły się w umyśle tego człowieka
żyjącego na przełomie wieku XIX i XX.
Jednakże na swojej niełatwej drodze Henry Dunant spotkał również
pesymistów, którzy nie wierzyli, bądź nie byli przekonani,
że [...] proponowana organizacja niesienia pomocy rannym
w żadnym przypadku nie zdoła nikogo zainteresować”74.
P. Boissier, przekład Ewa Bromska, Henry Dunant, Wyd. II poprawione, ZG PCK,
Warszawa 1998, s.1.
74 J. Karbowski, op. cit., s. 58.
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Zasadę neutralności rannych także uważano jako utopijną,
a jednak bardzo szybko się przyjęła. Wiele było też osób,
które twierdziły, że te idee są zbyt piękne i szlachetne, aby mogły
być wcielane w życie.
Pozwolę sobie podkreślić - tak, idee Henry`ego Dunanta trafiły w swój
czas. Poruszone serca możnych „krzykiem jego serca” spowodowały
najpierw:
• utworzenie się w 1863 roku prywatnego komitetu w osobach:
generała Dufour, prawnika Gustave Moynier, lekarzy Theodore
Maunoir`a i Louis`a Appii,
• zorganizowanie w 1863 roku w Genewie kongresu z udziałem
reprezentantów
16
krajów,
który
zalecił
utworzenie
„narodowych stowarzyszeń pomocy” i zwrócił się do rządów
o udzielanie tymże stowarzyszeniom protekcji i wsparcia,
i który wyraził ponadczasowe życzenie: aby w czasie wojen
walczące mocarstwa uznały za neutralne lazarety i szpitale
polowe i aby ta protekcja obejmowała wojskowy personel
sanitarny, wolontariuszy i wreszcie, aby wybrać znak
odróżniający dla osób i dóbr ochranianych.
Kolejnym „krokiem otwierającym już drzwi niesienia pomocy,
drzwi humanitaryzmu” było zawarcie 22 sierpnia 1864 roku
przez suwerenne państwa tamtej Europy, Japonii i Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej pierwszej „Konwencji Genewskiej
o polepszenie losu rannych wojskowych w armiach w polu
będących”. Ona właśnie sprecyzowała ważną a niewątpliwie
decydującą o całym dziele zasadę– ranni i chorzy wojskowi mają
być zbierani i opatrywani bez względu na ich narodowość
i że formacje i personel sanitarny uznaje się za neutralny.
Ponadto wybrany został znak, gwarantujący przyznaną tym samym
pomoc.
Tak, więc w konsekwencji już tych pierwszych decyzji otworzyły
się drzwi niesienia pomocy, drzwi humanizmu.
Bowiem wielką zasługą tego skromnego człowieka i członków –
założycieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża było,
więc stworzenie warunków koniecznych do powstania prawa
humanitarnego, stałego, międzynarodowego, nowoczesnego,
obowiązującego wszystkich i znanego wszystkim. Powołana natomiast
do życia w 1864 roku Organizacja Czerwonego Krzyża opierająca
się na podstawowych zasadach humanitaryzmu, neutralności,
jedności i powszechności udzielania pomocy wszystkim, niezależnie
od różnicy ras, narodowości, systemu społecznego i religii
76

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

była ucieleśnieniem XIX – wiecznej idei niesienia pomocy żołnierzom
na polu bitwy.
Byli
oni,
zatem
prekursorami
Międzynarodowego
Prawa
Humanitarnego, a stworzone przez nich dzieło stanowi ważny
moment zwrotny w historii. Pozwolę sobie raz jeszcze podkreślić,
ów moment zwrotny w historii, to właśnie nazywane „otwierające
się drzwi niesienia pomocy, drzwi humanizmu”.
Po wielokrotnym przemyśleniu i przeanalizowaniu stwierdzam,
że Strategia 2010 jest ściśle związana z ideami Henry`ego Dunanta.
Jest nie tylko ich kontynuacją, przedłużeniem do „jutra”, ponieważ
„żyjemy w wyjątkowym okresie historii ludzkości. Od chwili narodzin
Ruchu nauka dokonała olbrzymich postępów, zarówno pozytywnych
(np. w medycynie i komunikacji) jak i negatywnych (broń masowej
zagłady). Liczba ludności wzrosła pięciokrotnie, a skutki
zanieczyszczeń odczuwane są w glebie, morzach i w atmosferze”75.
W czasach Solferino potrzeby były precyzowane jasno i wyraźnie,
słowo pisane stanowiło oręż. Dzięki temu proponowana „Strategia
Dunanta” możliwie szybko mogła zostać urzeczywistniona
czy zrealizowana. Zatem „Epoka Solferino, która zrodziła Czerwony
Krzyż, już od dawna należy do przeszłości”76.
We współczesnym świecie nękanym coraz bardziej różnego rodzaju
zagrożeniami: (ataki terrorystyczne, korupcja, upadek moralności,
hekatomby, choroby i głód) sądzę, że ludzkość stoi na przysłowiowej
„granicy
przepaści”,
„Strategia
Międzynarodowego
Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” wskazuje, że:
„obniżanie się wartości humanitarnych pogarsza poszanowanie
godności ludzkiej. Tak, więc coraz trudniej jest nakłonić walczące
strony i władze rządowe do zaakceptowania pomocy humanitarnej
i udzielenie zgody na dostęp do ofiar. Warunki działalności personelu
humanitarnego stają się coraz niebezpieczniejsze”77, gdyż już także
„Międzynarodowe prawo humanitarne bywa często łamane”78.
W tym miejscu wskazałam na sam fakt istnienia również i trudności,
z którymi borykać się musi Międzynarodowy Ruch Czerwonokrzyski.
Właśnie, między innymi z tych powodów, opracowano globalną
strategię Organizacji. Założeniem jej „jest, by dzięki umocnieniu
współpracy osiągnąć ostateczny cel, którym dla Ruchu Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca niosącego pomoc ofiarom,
Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Przetłumaczona
i wydana staraniem Zarządu Głównego PCK, lipiec 2002 s. 7.
76 Ibidem, s. 7.
77 Ibidem, s. 8.
78 Ibidem, s. 8.
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nastąpiło polepszenie warunków życia osób najsłabszych i sprostanie
wielkim wyzwaniom humanitarnym naszej epoki”79.
Cały świat wstrzymał oddech, ataki terrorystyczne na Nowy Jork
i Waszyngton, tragedia tysięcy ludzi nie tyle wzbudziła przerażenie
i sprzeciwy ludzkości, ale przede wszystkim potwierdzono, że „żadne
państwo ani żadna osoba nie stoi ponad prawem i że nikt
nie może być uważany lub traktowany, jako wyjęty spod prawa”80.
W obliczu dzisiejszej rzeczywistości, w obliczu pogarszającej się sytuacji
materialnej ludzkości, w obliczu widma głodu w wielu krajach również
europejskich, w obliczu klęsk żywiołowych i różnych konfliktów
Strategia jest właściwym narzędziem precyzującym sposoby wspólnie
podejmowanych działań przez kadry kierownicze czerwonokrzyskich
organizacji, których obowiązkiem jest szybkie i elastyczne reagowanie
na potrzeby osób wymagających humanitarnej i bezstronnej pomocy
i ochrony.
W 1999 roku przypadała 50 rocznica podpisania Konwencji
Genewskich o ochronie ofiar wojny. Stała się ona okazją do zadumy
nad istotą i praktycznym zastosowaniem międzynarodowego prawa
humanitarnego, lecz przede wszystkim właściwym momentem
do przypomnienia światu o okrucieństwach wojny jak również
odpowiedzialności
międzynarodowej
za
upowszechnianie
i przestrzeganie praw ofiar konfliktów zbrojnych. Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża prowadził kampanię „Echa wojny”,
która była adresowana tym sprawom.
Polskim obchodom podpisania Konwencji Genewskich towarzyszyło
to samo hasło, co w Genewie: „Nawet wojny mają swoje
ograniczenia”. 12 sierpnia tj. w dniu podpisania Konwencji
Genewskich 1949 roku Komisja Upowszechniania Międzynarodowego
Prawa Humanitarnego Zarządu Głównego PCK wystosowała list
otwarty do społeczeństwa polskiego, mówiący o odpowiedzialności
Państwa
Polskiego
jako
sygnatariusza
konwencji,
za ich przestrzeganie i upowszechnianie.
W dniu 1 marca 1999 roku weszła w życie podpisana
w grudniu 1997 roku przez 122 państwa, w tym przez Polskę
Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania
min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu zwana Traktatem
Księżniczka Margriet, (królewska rodzina Holandii) Przewodnicząca Komisji Stałej Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca [w:] Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca, s. 4.
80 A. Kuśmierczyk, tłumaczenie W obronie ludzkiej godności XXVIII Międzynarodowa Konferencja
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Genewa, 2-6 grudnia Deklaracja Program Działalności
Humanitarnej Rezolucje Zobowiązania, Zarząd Główny PCK, s.9.
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Ottawskim. Była ona owocem bezprecedensowej koalicji między
rządami, Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża
a
Międzynarodową
Kampanią
na
Rzecz
Zakazu
Min
Przeciwpiechotnych. Za działania podjęte właśnie na rzecz
wprowadzenia
w
życie
międzynarodowego
zakazu
min przeciwpiechotnych otrzymała Kampania oraz jej koordynatorka
Jody Williams Pokojową Nagrodę Nobla w 1997 r. W proces
negocjacji także czynnie zaangażowani byli Księżna Walii – Diana
i Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan.
Wśród państw podpisujących tę Konwencję znajdują się jedne
z najbardziej „zaminowanych” obecnie: Afganistan, Angola, Bośnia,
Kambodża.... Jednakże rządy tych państw przyjmując traktat
zobowiązały się do: oczyszczenia terenów, zniszczenia istniejących
składów, zapewnienia pomocy i godnego życia ofiarom.
Miny to „broń niehumanitarna”, prymitywna, lecz bardzo skuteczna
w zadawaniu bólu. Łamią wobec tego zasady międzynarodowego
prawa humanitarnego, a konkretnie dwie podstawowe:
1. zasadę
rozróżniania:
miny
działając
„na
ślepo”,
rażą nie odróżniając stopy żołnierza od stopy dziecka
(aż 90% wszystkich ofiar min – to cywile!);
2. zasadę nieproporcjonalności: zadany ból, cierpienie i szkody
są
niepotrzebne
a
zarazem
i
nieproporcjonalne
do osiągniętych korzyści wojskowych (miny powodują
opóźnienie marszu wojsk zaledwie o 20 minut)81.
Tak, więc masowe, a zarazem i niekontrolowane użycie min
doprowadziło
do
jednego
z
najpoważniejszych
kryzysów
humanitarnych, przed jakimi stanęła ludzkość. Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża oszacował, że w około 90 państwach
rozmieszczono ponad 100 milionów min, a każdego roku w połowie
lat 90-tych właśnie ofiarą min – (tania i nieskomplikowana kosztuje
tylko 3$, jest też łatwa w użyciu) – stawało się 24 tysiące ofiar
w większości cywili.
Po upływie 5 lat, według danych Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża, w regionach, miejscach, w których
postanowienia
Konwencji
Ottawskiej
są
ściśle
wdrażane
i przestrzegane odnotowano znaczny spadek nowych ofiar
min
przeciwpiechotnych
o
około
2/3
oraz
zniszczono
ponad 31 milionów min.

K. Derrlicka, 5 lat w drodze do świata bez min, [w:] Informator Młodzieży Polskiego Czerwonego
Krzyża nr 2/2004, Krajowej Rady Młodzieżowej PCK, s. 19.
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Traktat Ottawski został już podpisany przez 150 natomiast ratyfikowany
przez 141 państw.
W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, że nasz kraj, Polska,
była najbardziej „zaminowanym” państwem na świecie – ponad 80%
powierzchni Polski było pokryte minami oraz niewybuchami.
Za ich obecność na terytorium kraju do dzisiejszych czasów zapłaciło
życiem lub zdrowiem ponad 13 tysięcy osób, w tym większą część
stanowiły dzieci. Pomimo przeprowadzonej akcji rozminowywania,
każdego roku jeszcze są one przyczyną śmierci lub kalectwa
kilkunastu osób.
Jednak Rząd Rzeczypospolitej Polski, chociaż podpisał konwencję
w 1997 roku w dalszym ciągu nie ratyfikował Traktatu Ottawskiego.
Polski Czerwony Krzyż trwa w wysiłkach, aby to zmienić.
Trudnym obowiązkiem, obowiązkiem humanitarnym winny być wysiłki
podejmowane przez wszystkie państwa na rzecz poszanowania
i
zapewnienia
poszanowania
międzynarodowego
prawa
humanitarnego.
Utworzony trybunał międzynarodowy pod auspicjami Organizacji
Narodów Zjednoczonych już sądzący za zbrodnie wojenne
jest jednym z kroków podejmowanych przez możnych dzisiaj
w sprawie najbardziej pokrzywdzonych przez los.
Pośród głosów możnych tego świata uważam, że nie może zabraknąć
głosu autorytetu najwyższego, głosu papieża-Polaka, Jana Pawła II,
który w nawiązaniu do konfliktu światowego, największej wojny
w dziejach ludzkości – II wojny światowej mówił: „Utrzymywanie żywej
pamięci tamtych wydarzeń jest potrzebą nie tylko historyczną,
ale również moralną. Nie należy zapominać! Nie ma przyszłości
bez pamięci. Nie ma pokoju bez pamięci! Zatrzymując się przed
grobami osób poległych w tamtym okresie, rozmyślamy
o konsekwencjach przemocy i nienawiści. I zadajemy sobie
decydujące pytanie: czy zostały wyciągnięte wszystkie konieczne
wnioski z tej tragedii? W ciągu tych ostatnich 50 lat widzieliśmy,
że
owa
lekcja
nie
została
odczytana
do
końca.
Niestety, w wielu regionach świata nadal toczą się wojny, morduje
ludzi. Dlatego z mocą musimy wołać: Dość wojny! Budujmy pokój!
Trzeba czynić wszystko, aby usunąć bariery i przeszkody,
które utrudniają realizowanie pokoju. Pokój jest wspólnym
powołaniem
każdego
człowieka
i
wszystkich
narodów,
pokój jest naszym posłannictwem”82.

82

Jan Paweł II, Testament, Wydawca Edipresse Polska, Warszawa 2005, s. 43.

80

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

Dzieląc opiekę i pokonując trudy Polski Czerwony Krzyż pełni
nieprzerwanie swą misję od ponad 99 lat wychodząc zawsze
naprzeciw oczekiwaniom najbardziej potrzebującym. W czasie,
gdy oficjalnie powoływano go do życia Polska, jako państwo
zaczynało istnieć po 123 latach niewoli. Organizacja spod znaku
Czerwonego Krzyża rozwijała się i dorastała razem z Polską,
której tragiczne losy nie tylko z przeszłości, lecz i te nam współczesne
w sposób szczególny ją determinują – by propagować pokój
i poszanowanie praw ludzkich oraz budować demokrację.
PODSUMOWANIE
Przedstawiając w niniejszej pracy działalność i zadania Czerwonego
Krzyża, wskazano, że wielokrotnie potwierdził się sens dewizy:
„człowiek jest tyle wart, ile czyni dla innych”, uświadamiając
jednocześnie wagę całej działalności humanitarnego Ruchu.
Czerwony Krzyż to nie jedna Organizacja, to Organizacja składająca
się ze Stowarzyszeń narodowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca działających w poszczególnych krajach świata,
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Federacji
(dawniej Ligi) Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca tworzących ogólnoświatowy Ruch humanitarny,
którego celem i posłannictwem jest zapobieganie ludzkim
cierpieniom i ich łagodzenie wszędzie, gdzie one występują, ochrona
życia i zdrowia, oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej
zwłaszcza w czasie konfliktu zbrojnego i innych sytuacjach zagrożenia,
praca na rzecz zapobiegania chorobom i podnoszenia zdrowotności
oraz opieki społecznej, popieranie dobrowolnego niesienia pomocy
jak również stała gotowość członków Ruchu do niesienia pomocy
w powszechnym poczuciu solidarności z tymi, którzy potrzebują
pomocy i ochrony ze strony Ruchu.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi
działalność oraz wyznaczającymi cele Organizacji pozwoliło
nam zrozumieć a jednocześnie i przekonać się, iż nieustannie
wdrażane są w życie, a zawsze związane z każdą, organizowaną
akcją Podstawowe Zasady Ruchu: humanitaryzm, bezstronność,
neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność.
Pozwolimy sobie w tym miejscu na chwilę refleksji. W Kościerzynie,
lokalnej małej ojczyźnie działa Polski Czerwony Krzyż. Upowszechnia
się wobec tego jego Podstawowe Zasady i Międzynarodowe Prawo
Humanitarne. Zatem również upowszechnia się tu normy etyczne,
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rozbudza empatię i potrzeby pomocy innym ludziom, czyli to wszystko,
co wpływa na pozytywny rozwój postaw etycznych w społeczeństwie.
Warto
podkreślić,
że
fundament
etyczny
stworzony
przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca jest przede wszystkim przewodnikiem poprzez konflikty
i katastrofy, ku ofiarom, którym tę pomoc niesie.
Sprawą
każdego
członka
PCK
zarówno
w
Kościerzynie,
sprawą milionów członków jest w związku z powyższym wcielanie
w życie Podstawowych Zasad tak by stały się widoczne,
by idee miłości i braterstwa głoszone od 155 lat i bronione
przez Ruch nie okazały się pustymi słowami.
Jako autorzy sądzimy, że idea bezinteresownej pomocy drugiemu
człowiekowi w świecie, którym różnorodność oznacza nierówności,
nadużycia,
niesprawiedliwości
a
nawet
wykorzystywanie
najmłodszych – dzieci nigdy nie powinna przestać być bliską
wszystkim ludziom, że wrażliwość na ludzkie nieszczęście,
bezinteresowność w działaniu jak też umiejętność zarażania innych
dobroczynnymi pomysłami oraz chęć pomagania innym będą nadal
rodzić
potrzebę
organizowania
humanitarnych
akcji,
których nadrzędnym celem winno być ratowanie zdrowia i istnień
ludzkich. Ocalenie już nawet jednego ludzkiego istnienia
to nie tylko wielkie wydarzenie, lecz przede wszystkim wypełnienie
humanitarnego obowiązku.
Pragnąc zakończyć swą pracę fragmentem przemówienia naszego,
nieżyjącego już papieża Jana Pawła II wygłoszonego podczas wizyty
w
Międzynarodowym
Komitecie
Czerwonego
Krzyża
w dniu 15 czerwca 1982 roku w Genewie:
„Szczęśliwy
mogąc
wyrazić
mój
szacunek
i
zachętę
do kontynuowania rozpoczętego dzieła, proszę, więc Boga,
bogatego miłosierdziem, o błogosławieństwo dla tych wszystkich,
którzy w służbie czerwonokrzyskiej, na podobieństwo chrześcijańskiego
miłosierdzia, potrafią okazywać osobom pogrążonym w rozpaczy
i pozyskiwać dla nich szacunek oraz skuteczne poświęcenie,
które humanizuje nasz rozdzierany konfliktami, umęczony świat."
Proszę też by natchnął wszystkich nam współczesnych podobnymi
uczuciami. Oby ludzkość przejęła się apelem, który tak bardzo
wzruszył Henryka Dunanta; Wszyscy jesteśmy braćmi!
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SECURE WITH THE POLISH RED CROSS ON THE EVE OF THE
100TH ANNIVERSARY OF THE RED CROSS ORGANIZATION
SUMMARY
In this work, I am discovering and familiarizing the reader with
the history and activity of the world's oldest humanitarian organization
- called the colloquially called Red Cross, an organization created
by volunteers and thanks to them - a peer of Independent Poland.
In the pages of the history of the Red Cross, I present the genesis
of the Red Cross organization and the person of its founder,
Henry Dunant. I am familiar with his work "The Memory of Solferino".
On the following pages, I discuss the original principle humanitarianism. I also present the genesis and briefly discuss
the activities of the Polish Red Cross, I will present the Youth
Organization
of
the
Red
Cross
and
Red
Crescent.
Discussing the problems of the strategy until 2010, I pay attention
to the still-ongoing tasks, problems and challenges facing PCK. Next,
I will present my small homeland - Kościerzyna and the Red-White unit.
After familiarizing the reader with the activities of the Polish Red Cross
in Kościerzyna, I would like to invite to the subsection: "Was the word
a witness and a slogan? At work, I also smuggle basic information
about International Humanitarian Law of armed conflicts.
In the end, in a few words, I explain the components of the Red Cross.
I finish the work with a fragment of the speech of John Paul II during
a visit to the International Committee of the Red Cross
on June 15, 1982 in Geneva. For the reader, I also prepared two
calendars: The International Red Cross and the Polish Red Cross.
The photographs included in this work have the task of inviting
the reader to become interested in being the only one in Poland,
the third in Europe and the sixth in the world of the PCK Permanent
Exhibition in Kościerzyna.
KEY WORDS: Safety, Health, Humanitarianism, Red Cross, Permanent
Exhibition, Kościerzyna
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Problematyka napięciowego bólu głowy
Number of characters: 21 014 (with abstracts, summaries and cover).
Number of images: 4 x 1000 characters (lump sum) = 4 000 characters.
Total: Number of characters: 25 014 (with abstracts, summaries
and cover and graphics) = 0, 625 spreadsheets publishing.

STRESZCZENIE
Pacjenci często uskarżają się na dolegliwości zlokalizowane w obrębie
górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy, nierzadko powiązane
z ciężką chorobą bądź zaburzonym funkcjonowaniem połączonych
ze sobą struktur i systemów. Struktury te, czyli między innymi więzadła,
mięśnie oraz organy receptorowe a także drogi nerwowe determinują
prawidłową stabilizację odcinka szyjnego, przenoszenie napięć
wynikających z obciążeń statycznych jak i dynamicznych
oraz kontrolę sensomotoryczną w rejonie przejścia szyjno-głowowego
podczas ruchów całego ciała i/ lub głowy. Te złożone mechanizmy
stały się obiektem wielu kontrowersji w aspekcie klasyfikacji
dolegliwości
bólowych
głowy.
Dysfunkcje
te,
wynikające
z nieprawidłowości mechanicznych, tkankowych, stanu zapalnego,
infekcji czy sumujących się mikrourazów mogą mieć swoje
odzwierciedlenie w degeneracji jak i zaburzeniu struktury konkretnego
segmentu, nierzadko rzutując pod postacią fałszywych dolegliwości.
Jednym z wielu przykładów wyżej wspomnianej nieprawidłowości
jest napięciowy ból głowy (NBG). Dolegliwości tego typu
są najczęstszą formą bólu występującą u około trzech czwartych
całej populacji. Objawiają się łagodnym lub średnio nasilonym stałym
bólem, uczuciem opasywania głowy lub ucisku w obu skroniach,
czole lub w tyle głowy i szyi. W większości przypadków aktywność
fizyczna nie przyczynia się do nasilenia doznań. Przyjmuje
się, iż przede wszystkim stres dnia codziennego, nadmierne wytężanie
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wzroku bądź nieprawidłowa postawa generują bóle głowy typu
napięciowego1.
SŁOWA KLUCZOWE: Napięciowy ból głowy (NBG), Punkty spustowe
(TrPs), Czynnościowa zmiana stanu tkanek (CZT), Strefy rzutowania
bólu, Mechanizm powstawania bólu
NAPIĘCIOWY BÓL GŁOWY
Zdaniem wielu autorów dolegliwości bólowe głowy typu
napięciowego są określane mianem zaburzenia neurologicznego,
charakteryzującego się predyspozycjami do ataków o łagodnym
lub średnim stopniu natężenia wraz z towarzyszącymi objawami.
Mogą być to uczucie opasywania głowy lub ucisk w obu skroniach,
czole, potylicy i szyi, niekiedy z promieniowaniem do ramion.
W porównaniu z migreną nie jest odczuwany a zarazem określany
przez pacjentów jako pulsujący tudzież tętniący, ale jako uciskający,
tępy i ciągły. W bardzo skrajnych przypadkach mogą pojawić
się
objawy
charakterystyczne
dla
migreny
tj.:
wymioty
lub światłowstręt. Nigdy natomiast nie ma objawów aury. Istotną
cechą umożliwiającą odróżnienie bólu typu napięciowego
od
migreny
jest
przyczyna
występowania
dolegliwości.
Należy pamiętać, iż migrena ma podłoże naczyniowe. Jest to wynik
nagłego
skurczu
i
rozkurczu
naczyń
krwionośnych,
które są odpowiedzialne za zaopatrzenie w odpowiednie substancje
naczynia
mózgu.
Mechanizm
ten
powoduje
jednoczesne
podrażnienie zakończeń nerwowych otaczających te naczynia.
Podczas skurczu dochodzi do zredukowania przepływu krwi
przez naczynia mózgowia, co może skutkować wcześniej
wspomnianym uczuciem aury. Z kolei rozszerzenie wywołuje
powstanie bólu pod postacią pulsacyjną. W przypadku napięciowych
dolegliwości bólowych głowy nasilenie bólu jest zazwyczaj
umiarkowane z tendencją do wzrostu w czasie kolejnych incydentów,
rzadko jednak osiągające poziom natężenia bólu migrenowego2.
Zgodnie z wytycznymi najnowszej klasyfikacji opracowanej
przez International Headache Society (IHS) wyróżnia ponad 80
różnych rodzajów bólów głowy sklasyfikowanych w 14 grupach
(edycja druga). Podaje się, że w około 30–78% przypadków przyczyną
tych dolegliwości jest napięciowy ból głowy (NBG), który u 3%
L. Chaitow, J. DeLany, Manualna terapia nerwowo- mięśniowa- przypadki kliniczne,
Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
2 D. Chowdhury, Tension type headache, Ann Indian Acad Neurol. 2012 Aug; 15(Suppl 1): s. 83–88.
1
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przechodzi w stan przewlekły (PNBG). Etiologia i prawdopodobny
mechanizm powstawania tego rodzaju bólu wzbudzają od lat wiele
kontrowersji. Na chwilę obecną badacze są zgodni, iż obwodowy
mechanizm bólu jest odpowiedzialny za powstawanie NBG, natomiast
u podłoża PNBG leży przetrwała aktywacja obwodowych,
nocyceptorów, za pośrednictwem, których dochodzi do pobudzenia
ośrodkowych neuronów. Potwierdzeniem mięśniowej genezy NBG
i alternatywą wyznaczenia nowej drogi postępowania z pacjentami
mogą być prace Simonsa i wsp. opisujące bóle mięśniowo
- powięziowe (myofascial pain), które są definiowane jako stan
funkcjonalnego zaburzenia wywołanego przez aktywne punkty
spustowe (wywołujące ból według ustalonego wzorca) oraz punkty
utajone powodujące zaburzenia bez efektu bólowego3.
Potencjalnego pacjenta należy diagnozować zgodnie z określonymi
kryteriami IHS, do których zaliczamy:
1. Rzadko występujące epizodyczne napięciowe bóle głowy:
A. Co najmniej 10 ostatnich epizodów bólowych występowało
z częstotliwością < 1 dnia w miesiącu, ze średnią < 12 dni w roku
oraz spełniało kryteria B–D.
B. Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.
C. Co najmniej 2 z następujących cech:
§ obustronna lokalizacja;
§ napięciowy, naciskający (niepulsujący) charakter bólu;
§ intensywność od łagodnej do umiarkowanej;
§ rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza stanu.
D. Obie z następujących cech:
§ brak nudności i wymiotów (może wystąpić jadłowstręt);
§ brak
światłowstrętu
i
wrażliwości
na
dźwięki
lub występowanie jednej z tych cech.
E. Bóle nieprzypisane innemu schorzeniu.
Epizodyczne bóle głowy z towarzyszeniem tkliwości okostnowej:
1. epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;
2. wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji.
Epizodyczne bóle głowy bez okostnowej tkliwości:
1. epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;
2. brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji.

E. Kuncewicz, M. Sobieska, W. Samborski, Bóle mięśniowo- powięziowe a bóle głowy,
Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2008, 54, 3, 5-9.

3
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2. Często występujące epizodyczne napięciowe bóle głowy:
A. Co najmniej 10 ostatnich epizodów bólowych występowało
z częstotliwością ≥ 1 dnia, ale < 15, przez ostatnie 3 miesiące
(≥ 12 dni i < 180 dni w roku) oraz spełniało kryteria B–D.
B. Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.
C. Co najmniej 2 z następujących cech:
§ obustronna lokalizacja;
§ napięciowy, naciskający (nie pulsujący) charakter bólu;
§ intensywność od łagodnej do umiarkowanej;
§ rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza stanu.
D. Obie z następujących cech:
§ brak nudności i wymiotów (może wystąpić jadłowstręt);
§ brak
światłowstrętu
i
wrażliwości
na
dźwięki
lub występowanie jednej z tych cech.
E. Bóle nieprzepisane innemu schorzeniu.
Częste epizodyczne napięciowe bóle głowy z tkliwością
okostnową:
1. epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;
2. wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji.
Częste epizodyczne napięciowe bóle głowy bez tkliwości
okostnowej:
1. epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;
2. brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji.
3. Przewlekły napięciowy ból głowy:
A. Ból głowy występujący ≥ 15 dni miesięcznie średnio
przez 3 miesiące (≥ 180 dni rocznie).
B. Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.
C. Co najmniej 2 z następujących cech:
§ obustronna lokalizacja;
§ napięciowy, naciskający (niepulsujący) charakter bólu;
§ intensywność od łagodnej do umiarkowanej;
§ rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza stanu.
D. Obie z następujących cech:
§ brak nudności i wymiotów (może wystąpić jadłowstręt);
§ brak
światłowstrętu
i
wrażliwości
na
dźwięki
lub występowanie jednej z tych cech.
E. Bóle nieprzypisane innemu schorzeniu.

90

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

Przewlekły napięciowy ból głowy z towarzyszącą tkliwością
okostnową:
1. Epizody całkowicie spełniające kryteria A–E.
2. Wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji.
Przewlekły napięciowy ból głowy bez tkliwości okostnowej:
1. epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;
2. brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej
palpacji4.
EPIDEMIOLOGIA
Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że co najmniej 20%
dorosłej
populacji
cierpi
w
powodu
nawracających,
częstych
dolegliwości
bólowych
głowy.
Statystycznie
na tą dolegliwość najbardziej narażone są kobiety niezależnie
od ich rasy, wieku, w mniejszym stopniu mężczyźni i dzieci.
Mimo tych nowinek przyjmuje się, że ból głowy typu napięciowego
powszechnie występuje u osób w przedziale wiekowym między
30 a 39 r.ż. średnim5. Zanotowano występowanie tego rodzaju
dolegliwości również u ok. 5–7% uczniów w wieku 5–15 lat6.
Z kolei według Światowej Organizacji Zdrowia NBG występuję
u ¾ dorosłego społeczeństwa (18- 65 r.ż), gdyż jest to okres względnie
wysokiej
produktywności
ekonomicznej
jak
i
społecznej.
Zaobserwowano, iż częstość występowania epizodów bólowych
zwiększa się wraz z wykształceniem. Ponadto, dodatkowymi
prowokatorami mogą być nadmierne wytężanie wzroku, niewłaściwa
pozycja podczas pracy oraz stres dnia codziennego. Skrajne stany
emocjonalne wiążące się z gromadzeniem negatywnych emocji
w ciele takie jak lęk, drażliwość, nagłe wybuchy złości w połączeniu
ze wzmożonym tonusem tkankowym w obrębie stawów skroniowożuchwowych, szczęki oraz szyi wiążą się z charakterystyczną postawą
pacjenta. Następstwem występowania zaburzenia neurologicznego,
jakim jest NBG jest zmniejszenie wydajności w pracy a nawet

The International Classifi cation of Headache Disorders. 2nd Edition. Cephalalgia, 2004,
24 (Suppl. 1), 1–160.
5 I. Abu- Arafeh, Chronic tension-type headache in children and adolescents, Cephalalgia 2001
Oct;21(8):830-6.
6 B.S. Schwartz, W.F. Stewart, D. Simon, R. Lipton, Epidemiology of tension-type headache, JAMA,
1998, 279 (5), 381–383.
4
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absencja, prowadząca
publicznego7.

do

znacznego

przeciążenia

zdrowia

MECHANIZM POWSTAWANIA BÓLU
Etiologia oraz prawdopodobny mechanizm powstawania bólu głowy
typu napięciowego od wielu lat wzbudzają szereg kontrowersji.
Na chwilę obecną badacze są zgodni, że u podstaw powstawania
NBG leżą nieprawidłowości obwodowego mechanizmu bólu,
zaś
przyczyną
przewlekłej
postaci
dolegliwości
bólowych
jest
przetrwała
aktywacja
obwodowych
nocyceptorów,
za pośrednictwem, których dochodzi do pobudzenia ośrodkowych
neuronów.
Jedna z hipotez zaproponowana przez de Vries’a dotycząca
mięśniowego pochodzenia bólu wciąż wzbudza kontrowersje.
Mianowicie bóle głowy często łączą się z intensywnymi skurczami
mięśni czepca, karku i obręczy barkowej. Pomimo, że stan
wzmożonego napięcia może być wyczuwany dotykiem, to badanie
elektromiograficzne (EMG) często nie potwierdza tego faktu.
Sprzeczne wyniki badań EMG oraz brak korelacji pomiędzy
stwierdzanym u części chorych wzrostem aktywności mięśniowej
w spoczynku, a występowaniem bólu, jego nasileniem i tkliwością
mięśni podczas kompresji sprawiły, że teoria de Vries´a o mięśniowym
pochodzeniu bólu jest kwestionowana. Co więcej, zmiany
ujawniające się w badaniu EMG są charakterystyczne dla postaci
przewlekłej NBG, co prawdopodobnie przemawia za reakcją mięśni
mimicznych w odpowiedzi na bodziec bólowy. Na chwilę obecną
badanie
to
nie
ma
znaczenia
diagnostycznego,
dlatego też pozostaje pytanie czy nieprawidłowości zaobserwowane
u chorych są skutkiem czy przyczyną występowania bólu8.
Potwierdzeniem mięśniowego pochodzenia bólu głowy są badania
Simonsa i wsp., opisujące bóle mięśniowo-powięziowe, jako stan
funkcjonalnego zaburzenia wywołanego przez aktywne punkty
spustowe, wywołujące ból według określonego wzorca oraz punkty
utajone niedające dolegliwości bólowych, ale wywołujące
zaburzenia. Po przeprowadzeniu biopsji punktu spustowego (TrPs)
zaobserwowano
częściowe
skrócenie
grupy
sarkomerów
w pojedynczych włóknach. Ponadto w badaniu EMG stwierdzono
spontaniczną
aktywność
punktów
spustowych
(TrPs).
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders.
A. Stępień, Tension- type headache, Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
w Warszawie, Nowa Medycyna 2/2003.

7
8
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Odkrycie to przyczyniło się do zapoczątkowania badań nad nową
hipotezą, głoszącą, że u podstaw etiologii TrPs leży dysfunkcja
połączenia nerwowo- mięśniowego. Nieprawidłowości połączenia
nerwowo- mięśniowego, w wyniku, których dochodzi do uwolnienia
nadmiernej ilości acetylocholiny (ACh), aktywizuje receptory
nikotynowe acetylocholiny (nAChRs), wyzwalając potencjał
czynnościowy i kurczenie się mięśnia. Prawdopodobnie, że nadmierne
uwalnianie ACh może powstawać w wyniku defektu kanałów
wapniowych. Inni badacze zakładają, iż podwyższony poziom ACh
w szparze synaptycznej powstaje w wyniku genetycznego defektu,
zaś trzecia możliwość sugerowana przez Simonsa to defekt nAChRs
powodujący
nadpobudliwość
mięśniową,
czyli
TrPs.
Wzmożone napięcie mięśniowe generuje miejscową kompresję
na nerwy czuciowe oraz naczynia krwionośne, przyczyniając się
zaburzeń w uwalnianiu Ach i miejscowego niedoboru tlenu.
Niepożądanym następstwem jest „kryzys energetyczny”. Zwiększone
uwalnianie Ach przyczynia się do zmniejszonego wychwytu jonów
Ca2+, co prowadzi ponownie do wzrostu skurczu mięśnia.
Brak ATP skutkuje uwolnieniem czynników aktywizujących włókna
nocyceptywne. Ciągły napływ bodźców bólowych z tych uczula
centralny układ nerwowy, powodując tzw. sensytyzację ośrodkową,
przyczyniając się do dalszego utrwalania TrPs 2.

Ryc. 1. Strefy rzutowania bólu i TrPs mięśnia
mostkowo-obojczykowo-sutkowego (MOS)
Źródło: http://www.philamanualpt.com/conditions/
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Ryc. 2. Strefy rzutowania bólu i TrPs mięśnia czworobocznego
Źródło: http://www.philamanualpt.com/conditions/

Ryc. 3. Strefy rzutowania bólu i TrPs mięśnia żwacza
Źródło: http://www.philamanualpt.com/conditions/

Teoria motorycznej płytki końcowej zakłada, że motoneurony
kontaktują się z komórkami mięśniowymi za pośrednictwem
motorycznych płytek końcowych. W badaniach eksperymentalnych
wykazano, że TrpS posiada niewielki obszar- loci będący źródłem
intensywnej aktywności elektrycznej. Loci są umiejscowione w okolicy
motorycznej płytki końcowej. Widoczne cechy hiperaktywności
w zapisie EMG mogą być efektem uwalniania nadmiernej ilości Ach
z komórki nerwowej. Może być to wystarczający bodziec
do wywołania aktywacji kilku kurczliwych jednostek mięśnia
i wytworzenia miejscowego obkurczenia9.
Trzecią teorią punktów spustowych jest model korzeniowy
zaproponowany przez Gunn’a. Sugeruje on, iż ból mięśniowopowięziowy bezpośrednio wiąże się z degeneracją krążka
L. Chaitow, S. Fritz, Masaż leczniczy. Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa, s. 82-83,
Urban & Partner, 2010.

9
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międzykręgowego. Wynikiem jest kompresja korzenia nerwowego
i wzmożenie tonusu mięśni przykręgosłupowych. Gunn traktuje takie
zjawisko, jako pewien rodzaj neuropatii, wywołującej podrażnienie
oraz uwrażliwienie struktur w obrębie unerwienia przez dany korzeń
i zwiększenie napięcia mięśni dystalnych.
Ostatnia teoria receptora polimodalnego sugeruje, że TrPs
są uwrażliwionymi strukturami nerwowymi. Receptor polimodalny
to
rodzaj
nocyceptora
odpowiadającego
za
stymulację
mechaniczną w przebiegu akupunktury, stymulację termiczną
i chemiczną. Zakończenia nerwowe tego typu są rozsiane
w różnorodnych tkankach całego organizmu10.
PATOLOGIE WPŁYWAJĄCE NA NBG
Czynnościowa zmiana stanu tkanek (CZT), niebędąca zmianą
strukturalną, pojawia się niezależnie, jako reakcja organizmu
na negatywne stymulowanie i ma swoje odzwierciedlenie w NBG
jak i teorii Simonsa i wsp.
Patogeneza dysfunkcji i CZT wywodzą się między innymi
ze
zniekształceń
krzywizn
kręgosłupa
(hiperlordoza
szyjna,
niekongurencje krzywizn odc. C do typu miednicy), przeciążeń
antygrawitacyjnych (wykonywany zawód, zaburzenia wzroku, słuchu,
które wymuszają wysunięcie głowy do przodu lub ustawienie
asymetryczne), nieprawidłowości zgryzu, przeciążeń psychogennych
(zawieszenie emocji w ciele) oraz miejsc zmniejszonej odporności na
przeciążenia- anomalii rozwojowych np. pod postacią wgłobienia
podstawnego. Powyższe czynniki w sposób pośredni i/ lub pośredni
będą przyczyniać się do wytworzenia patologii w obrębie tonusu
mięśniowego karku i twarzy11.
NBG najczęściej opisywany jest przez pacjentów jako ból tępy,
ujawniający w formie opaski, czapeczki lub banana. Podrażnienie
struktur
odcinka
szyjnego,
połączenia
głowowoszyjnego
(mm.
podpotyliczne,
segmenty
ruchowe
C0/C1,
C1/C2,
ich dermatomy, kresa karkowa górna i dolna, torebki stawowe,
więzadła skrzydłowate i poprzeczne obrotnika, okostna wyrostków
poprzecznych
atlasu)
i
twarzy
rzutuje
dolegliwościami,
które mogą prowokować także inne dolegliwości niespecyficzne
takie jak: omdlenia, zawroty, bóle u podstawy czaszki, zaburzenia
L. Chaitow, S. Fritz, Masaż leczniczy. Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa, s. 82-83,
Urban & Partner, 2010.
11 Materiały szkoleniowe „Holistyczna terapia manualna tkanek miękkich”, Centrum Terapii
Manualnej A. Rakowski i Janina Słobodzian- Rakowska S.C., 22.06.2017
10
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pola widzenia, zaburzenia słuchu (piski, świsty, tykanie) a nawet stany
przeciążeniowe strun głosowych, poprzez ciągłe chrząknie
w sytuacjach stresogennych. Czynniki generujące negatywne
emocje wywierają określone interakcje, tzn. podwyższone napięcie
chociażby mm. podpotylicznych będzie przekazywane nie tylko
do
segmentów
ruchowych
odc.
C
i
mm.
karku,
ale także do m. biodrowo- żebrowego części głowowej a nawet
do stawów krzyżowo- biodrowych12.

Ryc. 4. Schemat interakcji

Źródło: Materiały szkoleniowe
„Holistyczna terapia manualna tkanek miękkich”
Istotne jest by poza eliminacją TrPs objąć diagnostyką oraz terapią
segmenty kręgosłupa szyjnego (wyrostki poprzeczne C1, wyrostki
kolczyste), więzadła, punkty kostne będące miejscami przyczepów
mięśniowych, stawy skroniowo- żuchwowe oraz powięź. Pacjenci
ze schorzeniem pod postacią napięciowego bólu głowy nierzadko
przyjmują określone postawy związane z zawieszeniem emocji w ciele
(wg. A. Lowena „stryczek”, „hak na mięso”, „wieszak”). Stres dnia
codziennego, lęk, niska samoocena są czynnikami napędzającymi
mechanizm powstawania dolegliwości. Objęcie terapią struktur
A. Waś, S. Tucholska, Napięciowe bóle głowy- aspekty psychologiczne, Neurologia Dziecięca,
s. 115-117, Vol. 20/2011, nr. 41.

12

96

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

układu
wegetatywnego
oraz
terapia
z
psychologiem
może być kluczowa dla tego rodzaju nieprawidłowości.
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MAIN ISSUES CONNECTED WITH TENSION - TYPE OF HEADACHE
SUMMARY
Patients often complain about complaints located within the upper
spine and head, often associated with severe disease or impaired
functioning of connected structures and systems. These structures,
i.e. ligaments, muscles and receptor organs as well as nervous
pathways, determine the proper stabilization of the cervical segment,
transmission of tensions resulting from static and dynamic loads
and sensomotor control in the region of the cervical-head passage
during movements of the whole body and / or head. These complex
mechanisms have become the object of much controversy
in the aspect of the classification of head pain. These dysfunctions,
resulting from mechanical or tissue abnormalities, inflammation,
infection or aggregating micro-injuries may be reflected
in degeneration as well as in the structure disorder of a particular
segment, often projecting a false complaint.
One of many examples of the above-mentioned abnormality
is tension-type of headache. The disorders discomfort is the most
common form of pain in about three-quarters of the whole
population. They manifest themselves with mild to moderate intensity
of constant pain, a feeling of grazing the head or pressure in both
the temples, forehead or back of the head and neck. In most cases,
physical activity does not contribute to the intensification
of sensations. It is assumed that primarily stress of everyday life,
excessive eye strain or incorrect posture generate tension
type headaches.
KEY WORDS: Tension - type of Headache, Trigger points,
Functional change in the state of Tissues, Pain projection areas,
Formation of Pain
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STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problem badawczy związany z zapewnieniem
ładu i dyscypliny w klasie szkolnej podczas lekcji i poza nią.
Ujmuje to zjawisko pod kątem osobowości nauczycieli oraz stylu
kierowania klasą szkolną. Badania przeprowadzono na losowo
wybranej grupie nauczycieli różnych specjalności w sumie wzięło
w nich udział 881 osób. Analizowano temperament nauczycieli
i jego wpływ na działania dyscyplinujące wobec uczniów
oraz zależność pomiędzy temperamentem nauczycieli i stylem
kierowania klasą szkolną.
SŁOWA KLUCZOWE: Dyscyplina w klasie szkolnej, Temperament,
Nauczyciel, Styl kierowania klasą szkolną
WSTĘP
Zasadniczą sprawą dla szkoły jest stworzenie środowiska sprzyjającego
nauce, gdyż właśnie przekazywanie wiedzy i umiejętności
jest jej podstawowym zadaniem. Środowisko, które nie sprzyja uczeniu
się, podważa sens istnienia szkoły. W związku z tym, skoro
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odpowiednie warunki nauczania odgrywają tak istotną rolę,
a brak dyscypliny stanowi dla nauki stałe zagrożenie, utrzymanie
dyscypliny w klasie (w sensie ogólnym, nie tylko podczas lekcji) staje
się sprawą o zasadniczym znaczeniu.
Analizy przeprowadzone przez badaczy amerykańskich wykazały
bowiem, że utrzymanie dyscypliny należy do najpoważniejszych
problemów, z jakimi borykają się w swojej pracy nauczyciele.
Jak podaje Veenman (1984) na trudności związane z utrzymaniem
dyscypliny w klasie szkolnej szczególnie narażeni są ci, którzy dopiero
zaczynają pracę w szkole. Również polscy nauczyciele borykają
się z podobnymi problemami, chociaż niekoniecznie w takiej skali,
jak ma to miejsce w Ameryce czy Europie Zachodniej. Specyfiką
tego zjawiska w polskich szkołach jest to, (Ochwat, 2003)
że z utrzymaniem ładu i porządku w klasie szkolnej problemy mają
nie tylko młodzi nauczyciele, rozpoczynający pracę w tym zawodzie,
ale również nauczyciele z wieloletnim stażem.
W ostatnich latach dokonała się, bowiem głęboka przemiana
w stosunkach pomiędzy nauczycielami i uczniami (Ozimek i Jurczak
2005). Przemiana przypominająca znamiona rewolucji społecznej.
Demokracja oparta na rozwoju gospodarczym i wolnym rynku
zrównała prawa ludzi w wielu dziedzinach życia, najbardziej jednak
w dziedzinie kontaktów społecznych. Mamy, więc równe prawa
do wyrażania gniewu, sympatii, własnych poglądów i własnej oceny
rzeczywistości. W ten sposób, jak podaje Robertson (Robertson, 1996)
wyrównują się prawa nauczycieli i uczniów. Stąd zapewne mnożą się
przypadki negatywnych zachowań uczniów: głośne wyrażanie
niezadowolenia (np. na temat oceny), krytykowanie działań
nauczyciela, wyrażanie niepochlebnych opinii o nim, podważanie
autorytetu, ignorowanie jego poleceń ze stosowaniem agresji
(pośredniej i bezpośredniej) włącznie. Coraz częściej nauczyciele
(Surzykiewicz 2005) zmuszeni są nauczać dzieci agresywne
i nastawione roszczeniowo oraz współpracować z rodzicami
bezkrytycznie atakującymi nauczycieli w przypadku kłopotów
szkolnych swoich pociech.
Jako wyjściową przyjęto definicję dyscypliny podaną przez Kohut
i Range. W ich ujęciu zawiera (Kohut i Range 1986) ona coś więcej
niż
tylko
karanie
uczniów
za
niewłaściwe
zachowanie.
Dyscyplina powinna, zatem prowadzić do takiej atmosfery,
która ułatwia uczenie się, umożliwia uczniom rozwój wewnętrznej
kontroli i pozwala na monitorowanie własnych zachowań.
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Jednoznaczne określenie zachowań naruszających dyscyplinę
ma szczególne znaczenie dla praktyki nauczycielskiej. Jeśli definicja
problemów z dyscypliną ma być użyteczna dla nauczycieli, powinna
w jasny sposób rozgraniczać zachowania naruszające dyscyplinę –
wymagające
od
nauczyciela
natychmiastowej
interwencji,
od tych zachowań, które działania takiego nie wymagają.
Operacyjną definicję problemów z dyscypliną, zaproponowali Levin
i Nolan (2000). Autorzy powyżsi określają problem z dyscypliną
jako zachowanie, które:
1. zakłóca akt nauczania,
2. zakłóca prawa innych do nauki,
3. jest psychicznie lub fizycznie niebezpieczne,
4. polega na niszczeniu czyjejś własności.
Definicja obejmuje takie powszechnie spotykane zachowania,
jak krzyczenie czy rozmowy podczas lekcji, przeszkadzanie innym
uczniom, dokuczanie lub niszczenie przedmiotów itp.
Emmer (1987) uważa, że kierowanie klasą i dyscyplina stanowią
ważne składowe skutecznego nauczania. Kierowanie klasą,
ma szersze pojęcie niż dyscyplina, odnosi się do tych zachowań
i działań nauczyciela, które wspomagają uczenie się w szkole.
Pojęcie dyscypliny jest stosowane dla określenia stopnia,
w jakim uczniowie odpowiednio zachowują się, są zaangażowani
w to, co dzieje się na terenie klasy i wykazują nastawienie
na zadania.
Efektywne pełnienie przez nauczyciela jego roli wymaga,
zatem od niego nie tylko umiejętności przekazywania wiedzy
i motywowania uczniów do jej przyswojenia. Ważne jest też stworzenie
odpowiednich warunków uczenia się. Istotną rolę odgrywa,
więc umiejętność kontroli grupy, wprowadzenie i egzekwowanie reguł
umożliwiających efektywną pracę w grupie. Jeżeli uczniowie
nie przestrzegają pewnych reguł zachowania, to mówimy,
że są niezdyscyplinowani. Celem nauczyciela (Galloway 1976)
jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której uczniowie będą
nie tylko przestrzegać dyscypliny (poprawnie się zachowywać),
ale też będą zdolni do kierowania własnym zachowaniem, tj. osiągną
umiejętność samodyscypliny.
Celem badań było określenie, w jaki sposób temperament
i styl kierowania nauczycieli wpływa na sposób kontroli klasy
i interakcje dyscyplinujące.
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Na podstawie dotychczasowych rozważań postawiono następujące
pytania badawcze:
1. Czy istnieje zależność pomiędzy temperamentem a liczbą
podejmowanych interwencji dyscyplinujących?
2. Czy istnieje zależność pomiędzy temperamentem a rodzajami
preferowanych interwencji dyscyplinujących?
3. Czy istnieje zależność pomiędzy temperamentem, a stylem
kierowania klasą szkolną?
Sformułowano również dwie hipotezę badawczą, że temperament
nauczycieli różnicuje liczbę i rodzaj podejmowanych interakcji
dyscyplinujących oraz różnicuje styl kierowania klasą.
MATERIAŁ I METODY
Zasadniczą Próba badawcza wyłoniona została w sposób losowy
spośród nauczycieli wszystkich specjalności uczących w szkołach
gimnazjalnych na terenie Krakowa. Zastosowany został dobór losowy
warstwowy proporcjonalny. Badanie objęło 881 osób, nauczycieli
30 krakowskich gimnazjów, w tym 655 kobiet (74,35%) i 226 mężczyzn
(25,65%). Przedmiotów teoretycznych nauczało 686 osób (77,87%),
a wychowania fizycznego 195 (22,13%).
W badaniach wykorzystano trzy narzędzia badawcze:
1. Kwestionariusz Reakcji Nauczycielskich stosowanych w stosunku
do uczniów w określonych sytuacjach wychowawczych,
2. Kwestionariusz Temperamentu PTS,
3. Kwestionariusz stylu kierowania klasą szkolną.
W kwestionariuszu reakcji nauczycielskich, zachowania uczniów
przeciw dyscyplinie szkolnej przedstawiono wg schematu: wystąpienia
przeciw systemowi, przeciw nauczycielowi i przeciw uczniowi
(rówieśnikowi) i podzielono na 5 grup zachowań. Pierwsza
to zachowania uczniów podczas lekcji, druga podczas przerw
międzylekcyjnych, trzecia podczas wyjść młodzieży poza budynek
szkolny (np. do teatru lub kina). Grupę czwartą stanowiły zachowania
uczniów w trakcie wyjazdów na obozy lub tzw. zielone szkoły.
W grupie piątej ujęto zachowania, których świadkami są nauczyciele
w drodze do lub ze szkoły. Natomiast reakcje nauczycielskie
w kwestionariuszu podzielono na cztery grupy: reakcje werbalne
reakcje niewerbalne, reakcje formalne i reakcje nieformalne.
Interwencje
werbalne
to
komunikaty
słowne
zmierzające
do
uzmysłowienia
uczniowi
niewłaściwości
postępowania
lub niewłaściwości jego postawy. Repertuar takich interwencji
jest szeroki od upomnienia poprzez zwrócenie uwagi, rozmowę
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z uczniem, przekonywanie, negocjowanie, po ostre reakcje słowne.
Interwencje niewerbalne to ustawienie nauczyciela względem
uczniów, dystans społeczny (bliskość fizyczna), spojrzenie, postawa,
mimika, gesty, a więc wszystko to co określa się mianem mowy ciała.
Są to więc, komunikaty, których czytelność jest znaczna i związana
z temperamentem. Interwencje formalne to najczęściej kary i nagrody
zapisane w statucie szkoły oraz ogólnie przyjęte zwyczajowo działania
nauczyciela jak wpisanie oceny z przedmiotu, ocena zachowania,
uwaga do dziennika, uwaga wpisana do dzienniczka ucznia,
powiadomienie dyrekcji lub rodziców o zachowaniu ucznia.
Interwencje nieformalne to zwyczajowo przyjęte lub wypracowane
indywidualnie przez nauczyciela działania jak: dodatkowe zadanie
dla ucznia przeszkadzającego, konieczność zostania po lekcjach,
izolowanie ucznia od grupy lub ignorowanie jego zachowania.
Kwestionariusz Temperamentu PTS (Strelau i Zawadzki 1998) był drugim
narzędziem badawczym. Interpretacja psychologiczna wyników
kwestionariusza opiera się przede wszystkim na opisie zachowań
typowych dla mierzonych cech, wykorzystującym stwierdzone
prawidłowości zachowania, a więc charakterystykę stylu działania
i odporności na stres. Kwestionariusz PTS mierzy takie zmienne jak:
siła procesu pobudzenia (SPP), siła procesu hamowania (SPH),
ruchliwość procesów nerwowych (RPN) i równowaga procesów
nerwowych (RWN).
Trzecim narzędziem badawczym był kwestionariusz stylu kierowania
klasą szkolną. Do budowy kwestionariusza stylu kierowania klasą
szkolną przyjęto klasyczny podział na styl: autokratyczny,
demokratyczny i liberalny. Typologia stylów podana przez Flandersa
(1970) opracowana była na podstawie obserwacji przy pomocy
arkusza obserwacyjnego. W badaniach wykluczono możliwość
obserwację lekcji jako metodę badawczą ze względu na możliwość
zafałszowania obrazu po wprowadzeniu obserwatora z zewnątrz.
Ponad to w typologii Flandersa (1970) uwzględniono dodatkowy
czynnik, jakim jest zorientowanie nauczyciela i jego wypowiedzi
na temat treść lekcji lub społeczno-emocjonalnych uwarunkowań
uczenia się. W badaniach ankietowych niemożliwe jest badanie
emocji wypowiedzi i klimatu lekcji.
Po przyjęciu wyżej wspomnianych założeń metodologicznych
przystąpiono do generowania składników definicyjnych stylów
kierowania klasą szkolną.
Styl autokratyczny – nauczyciel:
• sam ustala cel zadania wykonywanego przez uczniów,
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• decyduje o tym co grupa będzie robiła,
• decyduje o środkach do realizacji celu,
• przydziela pracę (zadania) poszczególnym członkom grupy,
• krytykując wykonanie czynności nie uzasadnia swoich ocen,
• posługuje się raczej karami niż nagrodami,
• nie dopuszcza możliwości wyboru zadania lub dyskusji.
Styl demokratyczny – nauczyciel:
• przedstawia grupie różne możliwości zadań a grupa sama
decyduje o celu działania,
• grupa decyduje o doborze środków użytych do osiągnięcia
celu,
• w sprawach problematycznych nauczyciel przedstawia różne
alternatywy a grupa decyduje o wyborze jednej z nich,
• grupa przydziela zadania poszczególnym członkom,
• oceny stawiane obiektywnie zawsze są uzasadniane;
• nauczyciel bierze czynny udział w pracach grupy.
• posługuję się raczej nagrodami niż karami.
Styl liberalny – nauczyciel:
• pozostawia grupie decyzję o wyborze zadania,
• pozostawia grupie decyzję o doborze środków do realizacji
wybranego zadania,
• pozostawia grupie swobodę działania w przydzielaniu pracy
członkom grupy,
• w sprawach spornych udziela rad jeśli go ktoś o to poprosi,
• przydziela środki do działania grupy jednak sam w nich nie
uczestniczy,
• wstrzymuje się od wydawania ocen i komentarzy,
• nie wpływa bezpośrednio na przebieg lekcji.
Spośród wygenerowanych składników definicyjnych wybrane zostały
tylko te, co do których panowała całkowita zgodność 2 sędziów
kompetentnych.
W następnej kolejności na podstawie kwestionariusza dotyczącego
stylu zarządzania dla dyrektorów i menedżerów wygenerowano
8 obszarów zachowań kierowniczych:
I.
Postępowanie przy wytyczaniu celów.
II. Postępowanie przy planowaniu.
III. Postępowanie przy poszukiwaniu nowych pomysłów.
IV. Zachowanie przy podejmowaniu decyzji.
V. Zachowanie przy realizacji zadania.
VI. Zachowanie podczas kontroli wykonania zadania.
VII. Zachowanie podczas oceniania.
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VIII. Zachowanie podczas sytuacji konfliktowych.
WYNIKI BADAŃ
Zasadniczą Jak przekonują autorzy Strelau i wsp. (1998)
Kwestionariusza
Temperamentu
PTS
jest
on
narzędziem
diagnostycznym, które można stosować dla celów badawczych
i praktycznych – w poradnictwie (zawodowym i wychowawczym)
do celów selekcji, a także w praktyce klinicznej.
Autorzy ci przy budowie tego narzędzia wyszli od Pawłowoskiej zasady
nerwizmu, zgodnie z którą każde zachowanie jest kontrolowane
i regulowane przez ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Rosyjski uczony
wysunął hipotezę, że podstawowe właściwości tego układu
są odpowiedzialne za różnice indywidualne w warunkowaniu, ogólniej
– w zachowaniu, tak zwierząt, jak i człowieka. Do tych właściwości
zaliczył: siłę procesu pobudzenia (SPP), siłę procesu hamowania
(SPH), równowagę między tymi procesami (RWN) i ruchliwość
procesów nerwowych (RPN). Odpowiednia konfiguracja tych cech
tworzy typ układu nerwowego (TUN).
Nawiązując do teorii temperamentu Hipokratesa i Galena, Pawłow
wyodrębnił cztery jego typy: 1. silny (duża SPP i SPH), zrównoważony
i ruchliwy (sangwinik), 2. silny, zrównoważony i powolny (flegmatyk),
3. silny, niezrównoważony, z przewagą SPP nad SPH (choleryk)
i 4. słaby (melancholik) słaba SPP i SPH.
Typ silny, zrównoważony, ruchliwy (sangwinik) – jest to zdrowy,
odporny i sprawny życiowo typ układu nerwowego. Ożywiony
i czynny, gdy go pobudza otoczenie, w sytuacji bezbodźcowej
skłonny do drzemki i snu. Pawłow uważał go za najdoskonalszy
ze wszystkich typów, ponieważ gwarantuje on najbardziej utrzymanie
pełnej równowagi między organizmem a sytuacją bodźcową.
Typ silny, zrównoważony, powolny (flegmatyk) – jest to typ dobrze
przystosowany do życia. Takie cechy układu nerwowego, jak duża
siła oraz równowaga procesów pobudzenia i hamowania, powodują
że jest to zdrowy i odporny typ układu nerwowego. Ze względu
na stosunkowo dużą bezwładność procesów pobudzenia
i hamowania osoby tego typu trudno przystosowują się do szybko
zmieniających się warunków życia. Procesy nerwowe nie nadążają
za szybko i często zmieniającą się sytuacją bodźcową.
Typ silny, z przewagą pobudzenia nad hamowaniem (choleryk) –
u osób należących do tego typu łatwo powstają wszelkie dodatnie
odruchy warunkowe, natomiast odruchy hamulcowe powstają
z trudem. Proces pobudzenia przeważa znacznie nad procesem
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hamowania, w związku, z czym u choleryka istnieje skłonność
do stanów nerwicowych. Przedstawiciele tego typu w przypadkach
trudnych
zadań,
wymagających
dużego
hamowania,
stają się do najwyższego stopnia niespokojni, aż do zmęczenia,
przy czym ten stan męczącego niepokoju niekiedy zmienia
się okresowo w stan depresji, senności. Kiedy indziej w podobnych
sytuacjach osobnicy ci stają się agresywni, zaczepni i nieopanowani.
Słaby typ układu nerwowego (melancholik) jest to typ
z
„ograniczonym
zakresem
życiowym”.
Dla
sprawnego
funkcjonowania wymaga cieplarnianych warunków. Osoby tego typu
nie tylko nie wytrzymują oni silnego i długotrwałego pobudzenia,
lecz występuje u nich także mała odporność na bodźce hamulcowe.
Sytuacje wymagające powstrzymywania się od wykonania
określonych czynności dezorganizują ich zachowania. Ten typ
jest również mało odporny na sytuacje konfliktowe (powodujące
„zderzanie się” procesów nerwowych), kiedy trzeba wybierać jeden
z
dwóch
lub
więcej
możliwych
sposobów
zachowania.
Reprezentujące ten typ jednostki pod wpływem trudnych sytuacji
życiowych stają się neurotykami.
Dokonując oceny funkcjonalnej roli poszczególnych cech układu
nerwowego, podobnie jak innych cech należących do sfery
temperamentu, należy pamiętać o tym, że cechy te same w sobie
nie podlegają ocenia czy wartościowaniu, bowiem ich adaptacyjne
znaczenie zmienia się w zależności od warunków i sytuacji,
z którymi wchodzą w interakcję.
Kwestionariusz Temperamentu PTS był ostatnim narzędziem
badawczym. Składał się z 47 stwierdzeń, co, do których badani mieli
się wypowiedzieć wg skali (1–4 zdecydowanie się zgadzam
lub przeciwnie – zdecydowanie się nie zgadzam). Klucz odpowiedzi
został zbudowany w ten sposób, że wyższy wynik w skali wskazuje
na
większe
nasilenie
danej
cechy
temperamentu.
Znaczy to, że im wyższy wynik surowy na poszczególnych skalach,
tym większa siła pobudzenia, siła procesu hamowania i ruchliwość
procesów nerwowych. Po przekształceniu wyników skal SPP i SPH
na wyniki stenowe możliwe jest wyznaczenie wyniku w skali
równowagi procesów nerwowych. Wynik w skali RWN ujmuje
się jako różnicę wyniku stenowego w skali SPP i wyniku stenowego
w skali SPH.
Interpretacja psychologiczna wyników kwestionariusza opiera
się przede wszystkim na opisie zachowań typowych dla mierzonych
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cech, wykorzystującym stwierdzone prawidłowości zachowania,
a więc charakterystykę stylu działania i odporności na stres.
Siła procesu pobudzenia SPP – osoby o dużym nasileniu tej cechy
mają skłonność do podejmowania aktywności w warunkach silnie
stymulujących,
sytuacje
zagrażające
nie
powstrzymują
ich przed podjęciem uprzednio zaplanowanych działań. Preferują
wykonywanie
czynności
ryzykownych
i
wymagających,
a w sytuacjach, w których wykonują długotrwałe lub intensywne
czynności, charakteryzują się dużą odpornością na zmęczenie.
Osoby te są zrównoważone emocjonalnie, nie wykazują labilności
emocjonalnej, ani też preferencji do długotrwałego utrzymywania
stanów emocjonalnych. Są aktywne, towarzyskie i wykazują
skłonności do poszukiwania doznań, a jednocześnie są wytrzymałe
i odporne na silną stymulację fizyczną.
Charakterystyka zachowania osób o małej sile procesu pobudzenia
jest dokładnie odwrotna.
Siła procesu hamowania – jednostki, u których ta cecha
jest szczególnie wyrazista, charakteryzują się wzmożoną kontrolą
zachowania. Potrafią, w razie potrzeby, przerwać już rozpoczętą
czynność. Jeżeli są skupione na wykonywaniu określonych zadań,
aktualnie działające bodźce nie odwracają ich uwagi. Posiadają
zdolność nieujawniania swoich emocji, jeżeli jest to pożądane.
Osoby te są ugodowe, konwencjonalne w zachowaniu
i konformistyczne. Wykazują także dużą sumienność i nastawienie
zadaniowe. Są w małym stopniu nastawione rywalizacyjnie
i nieagresywne (nie wykazują tendencji do reagowania gniewem).
Charakterystyka zachowania osób o małej sile procesu hamowania
jest dokładnie odwrotna.
Ruchliwość procesów nerwowych (RPN) – osoby ruchliwe łatwo
przechodzą od jednej czynności do drugiej i funkcjonują sprawnie
w warunkach, które wymagają zmiennych sposobów reagowania,
łatwo nawiązują nowe znajomości. Posiadają łatwość zmieniania
nastroju z dodatniego na ujemny i odwrotnie.
Osoby te wykazują dużą plastyczność i giętkość w zachowaniu.
Są aktywne ruchowo, wykazują tendencje do wykonywania czynność
w dużym tempie. Są również wytrzymałe i odporne na silną stymulację
fizyczną
oraz
zrównoważone
emocjonalnie
(nie
wykazują
ani chwiejności emocjonalnej, ani też tendencji do utrzymywania
stanów emocjonalnych).
Charakterystyka osób o małej ruchliwości procesów nerwowych
jest dokładnie odwrotna.
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Równowaga procesów nerwowych (RWN) – osoby niezrównoważone,
z przewagą procesu pobudzenia nad hamowaniem charakteryzuje
impulsywność w zachowaniu, szybkość podejmowania decyzji,
ale także i „słomiany zapał”. Często działają gorączkowo i wykazują
tendencję do zachowań agresywnych oraz brak konformizmu,
ugodowości i sumienności w zachowaniu. Osoby niezrównoważone
z przewagą procesu hamowania nad pobudzeniem wykazują
tendencję do nadmiernej ostrożności przy podejmowaniu decyzji
oraz skłonność do sztywnego kierowania się normami społecznymi
w zachowaniu. Są nadmiernie ugodowe i konwencjonalne.
Wyniki analiz zestawiono w tabeli 1. Przedstawia ona w pierwszej
kolumnie poszczególne obszary wychowawcze takie jak: lekcja,
przerwa międzylekcyjna, wyjścia z klasą (np. do kina), dłuższe wyjazdy
na białą lub zieloną szkołę oraz drogę nauczyciela do lub ze szkoły.
W pierwszym wierszu natomiast zestawiono poszczególne właściwości
temperamentu SPP, SPH, RPN. W poszczególnych komórkach tabeli
wprowadzono rodzaje interwencji nauczycielskich wraz ze znakiem
korelacji (np. (-) czasowe wyłączenie ucznia z zajęć).
Odpowiedzi na pytania badawcze oraz weryfikację hipotezy
przeprowadzono na podstawie analizy korelacji rho Spearmana,
służącej do badania związku między zmiennymi mierzalnymi
i porządkowymi. Do analizy przyjęto jedynie wartości współczynnika
rho ≥ 0,2 przy p < 0,01.
Analizując wyniki zawarte w tabeli 1 należy odnotować,
że w 5 obszarach wychowawczych wykazano 30 korelacji istotnych
statystycznie (lekcja, przerwa, wyjścia, wyjazdy i droga z/do szkoły).
Większość zaistniałych korelacji to korelacje ujemne o słabej sile
związku. Najwięcej korelacji wykazano w 4 obszarze wychowawczym,
czyli podczas dłuższych wyjazdów z młodzieżą.
Biorąc pod uwagę cechy temperamentu i rodzaje stosowanych
interakcji badanych zwraca uwagę fakt, że siła procesu pobudzenia
(SPP) charakteryzowała się większą liczbą korelacji z reakcjami
formalnymi (korelacje ujemne), siła procesu hamowania (SPH)
wykazała brak wyraźnego zróżnicowania (przewaga korelacji
ujemnych), a ruchliwość procesów nerwowych (RPN) – równą liczbą
korelacji (ujemnych) z reakcjami nieformalnymi i formalnymi.
Generalnie można przyjąć, że osoby o wyższych wartościach SPP
mają tendencję do podejmowania aktywności w warunkach silnie
stymulujących;
sytuacje
zagrażające
nie
powstrzymują
ich
przed
podjęciem
uprzednio
zaplanowanych
działań.
Osoby te są zrównoważone emocjonalnie, nie wykazują labilności
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emocjonalnej ani też tendencji do długotrwałego utrzymywania
stanów emocjonalnych. Charakteryzują się niskim poziomem strachu
i niezadowolenia. Osoby takie w badaniach wykazały tendencję
do unikania w swoich reakcjach na zachowanie uczniów wpisywania
uwag do dziennika lekcyjnego, powiadamiania rodziców, dyrekcji
i wychowawcy klasy o zaistniałych problemach z zachowaniem
ucznia.
Osoby o wyższej sile procesu hamowania (SPH) charakteryzują
się
wzmożoną
kontrolą
zachowania,
Posiadają
łatwość
powstrzymywania się od zachowań niezgodnych z oczekiwaniami
społecznymi. Potrafią w razie potrzeby przerwać już rozpoczętą
czynność. Posiadają zdolność nieujawniania swoich emocji,
jeśli jest to pożądane. Są ugodowe i konformistyczne. Osoby takie
w badaniach wykazały tendencję do unikania ostrego słownego
przywołania ucznia do porządku, grożenia palcem, przyjmowania
groźnej
postawy
i kontaktu
fizycznego,
natomiast
częściej
powiadamiają wychowawcę klasy, powiadamiają dyrekcje szkoły
i rodziców oraz wpisują uwagi do dzienniczka ucznia.
Osoby o wyższej ruchliwości procesów nerwowych (RPN) funkcjonują
sprawnie w warunkach, które wymagają zmiennych sposobów
reagowania. Posiadają łatwość zmieniania nastroju z dodatniego
na ujemny i odwrotnie. Osoby takie wykazują dużą plastyczność
i giętkość zachowania. Są aktywne ruchowo, wykazują tendencję
do wykonywania czynności w dużym tempie. Są również aktywne
i towarzyskie, wykazują skłonność do poszukiwania doznań,
a jednocześnie są wytrzymałe i odporne na silną stymulację fizyczną.
Nie wykazują, ani chwiejności emocjonalnej, ani też tendencji
do utrzymywania stanów emocjonalnych. Osoby takie w badaniach
wykazały tendencję do unikania kontaktu fizycznego z uczniem,
unikania
stosowania
nacisku
grupowego
na
ucznia
oraz także unikania stawiania ocen z przedmiotu w celu
dyscyplinowania.
Odpowiadając na pytanie badawcze 1 (Czy istnieje zależność
pomiędzy temperamentem, a liczbą podejmowanych interakcji
dyscyplinujących?) należy zwrócić uwagę na to, że nauczyciele
o wyższym poziomie siły pobudzenia rzadziej stosują reakcje formalne
w dyscyplinowaniu uczniów. Pozostałe cechy temperamentu
(SPH i RPN), które wykazały korelacje z reakcjami, nie różnicowały
w sposób wyraźny częstości i rodzaju reakcji.
W odpowiedzi na pytanie badawcze 2 (Czy istnieje zależność
pomiędzy temperamentem nauczycieli a rodzajami preferowanych
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przez nich interwencji dyscyplinujących?), należy zauważyć,
że wszystkie trzy cechy temperamentu korelują podobnie z jedną
reakcją
dyscyplinującą
(wpis
do
dziennika
lekcyjnego)
i jest to związek słaby ujemny.
Tabela nr 1. Wyniki korelacji testów psychometrycznych z częstością reakcji
w poszczególnych sytuacjach wychowawczych. Znak przy reakcji
(+, -) wskazuje na znak korelacji (z uwagi na to, że tabele korelacji testów
psychometrycznych z częstością reakcji w poszczególnych sytuacjach
zajmują
dużo
miejsca
zaprezentowano
poniższe
wyniki
w formie skróconej).

A więc im wyższe wyniki uzyskiwali badani w zakresie SPH, SPP, RPN,
tym rzadziej wpisywali do dziennika uwagi o zachowaniu ucznia.
W pozostałych przypadkach poszczególne cechy temperamentu
korelują z innymi rodzajami interakcji, a z niektórymi korelują
w sposób przeciwstawny (SPP koreluje ujemnie z powiadomieniem
wychowawcy, rodziców i dyrekcji vs SPH koreluje z tymi reakcjami
dodatnio). Można, więc przyjąć, że temperament w jednej sytuacji
wychowawczej nie różnicuje reakcji: wpis do dziennika lekcyjnego,
natomiast w pozostałych przypadkach zróżnicowanie występuje.
W innych rodzajach reakcji (poza wyżej opisanymi) nie wykryto
statystycznie istotnego związku.
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Analizę temperamentu i stylu kierowania klasą przeprowadzono
za pomocą analizy korelacji r-Pearsona według poszczególnych
cech temperamentu na podstawie Pawłowowskiej teorii budowy
układu nerwowego. Rozróżnia ona takie elementy jak siła procesu
pobudzenia (SPP), siła procesu hamowania (SPH) i ruchliwości
procesów nerwowych (RPN).
Wyniki zamieszczono są w tabeli 2. Korelacje między testami
psychometrycznymi.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 30, żadna ze zmiennych nie
uzyskała wartości korelacji powyżej 0,2 przy p<0,01.
Odpowiadając na pytanie badawcze nr 3 (Czy istnieje zależność
pomiędzy temperamentem, a stylem kierowania klasą szkolną?),
należy przyjąć, że
wśród mierzonych cech temperamentu
(SPP, SPH, RPN) nie wykazano związku.
Przy weryfikacji hipotezy należy, więc przyjąć, że mierzone cechy
temperamentu nauczycieli (SPP, SPH, RPN) nie wykazują
zróżnicowania w stosunku do stylu kierowania klasą szkolną.
Tabela
nr
2.
Korelacje
(korelacje r Pearsona)

między

testami

psychometrycznymi

** poziom istotności p < 0,01

Wynika z tego, że temperament nauczycieli nie wpływa
na reprezentowany przez nich styl kierowania. Nauczyciele o różnych
cechach temperamentu reprezentują różne style kierowania klasą
szkolną bez wyraźnej dominanty. Wśród osób o wyższych wynikach,
np. siły procesu pobudzenia (SPP), występują takie, które kierują klasą
w sposób autokratyczny, ale i takie które preferują styl demokratyczny
lub liberalny.
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DYSKUSJA
Problemem osobowości nauczyciela zajmowali się od dawna
pedagodzy i psychologowie m.in. Kreutz, Mysłakowski, Baley, Dawid,
Okoń. Ten ostatni (Okoń 1962) uważał, że w oczach wychowanków
tajemnica powodzenia wysiłków nauczycieli zależy głównie
od tego, czy są sprawiedliwi, wymagający i stanowczy,
a przy tym cierpliwi i wyrozumiali oraz serdeczni i usposobieni
do uczniów przyjaźnie.
Fontana (1995) z kolei stawia kluczowe pytanie, co oznacza bycie
dobrym nauczycielem? Czy jest nim ktoś, kto pomaga uczniom
w ich społeczno-emocjonalnym rozwoju, czy ktoś, kto pomaga
w rozwoju poznawczym? A może ten, kto uczy ich wiedzy związanej
z przedmiotem lub ten, dzięki któremu dzieci zdają egzaminy?
Niektórzy nauczyciele mogą odnosić duże sukcesy na przykład
w społeczno-ekonomicznej opiece nad konkretną grupą dzieci,
ale mogą mieć problemy w radzeniu sobie z zupełnie inną grupą –
gdzie występujące problemy mają zupełnie inną postać.
Jest oczywiste, że nauczyciel powinien lubić dzieci, ale powinno to iść
w parze z zawodową bezstronnością i poczuciem odpowiedzialności.
Z tą kwestią związana jest jeszcze jedna cecha dobrego nauczyciela
tzn. dojrzałość emocjonalna. Oznacza to nie tylko zachowanie
zgodne z podaną wyżej listą cech, lecz także nie wdawanie
się w małe wojny i sprzeczki z poszczególnymi dziećmi czy całą grupą.
Oznacza to również niezłoszczenie się na zachowanie uczniów nawet,
gdy istnieją ku temu powody. Jest to związane z kompozycją wysokiej
samooceny i zaufania do siebie oraz umiejętności spokojnego
i obiektywnego radzenia sobie z problemami określaną, jako siła ego.
W latach 60-tych Ryans (1960) stworzył specjalną skalę oceny cech
nauczyciela i odkrył, że odnoszący sukcesy nauczyciel ma tendencje
do bycia człowiekiem ciepłym, wyrozumiałym, przyjacielskim,
odpowiedzialnym, systematycznym, wyposażonym w wyobraźnię
i entuzjazm, oraz że znaczenie tych zalet zmniejsza się wraz z wiekiem
nauczanych dzieci.
W innych badaniach nad osobowościowymi właściwościami
nauczyciela Sefanovic (1976) wykazał, że uczniowie w średnim wieku
szkolnym wytwarzają pozytywny stosunek do tych nauczycieli,
którzy potrafią zajmująco i zrozumiale wyjaśnić materiał nauczania,
są sprawiedliwi, i stosownie surowi. Z dalszej charakterystyki
tych nauczycieli wynika, że potrafią uczniów zrozumieć,
są optymistami, umieją się pośmiać i pożartować z uczniami.
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Z drugiej strony uczniowie wytwarzają sobie negatywny stosunek
do niesprawiedliwych nauczycieli, zbyt surowych, którzy często karali
uczniów, krzyczeli na nich, byli nerwowi, ulegali nastrojom,
nie umieli się opanować i nie potrafili utrzymać dyscypliny.
Badania
na
temat
wpływu
temperamentu
nauczyciela
na zachowania interpersonalne uczniów były prowadzone
przez Stawowską (1976). Autorka ta stwierdziła, że temperament
nauczyciela pasuje lub nie pasuje do typów temperamentów
najczęściej występujących w klasie i fakt ten ma wyraźny wpływ
na interakcje. Dla uczniów o typach temperamentu ruchliwych
interakcja z nauczycielami małoruchliwymi nie jest atrakcyjna
i na odwrót: uczniowie małoruchliwi nie aprobują nauczycieli
o typach temperamentu ruchliwych.
Do podobnych ustaleń doszedł Fontana (1995). Uznał, że dzieci
ekstrawertywne
prawdopodobnie
mają
lepsze
relacje
z
ekstrawertywnym
nauczycielem,
a
dzieci
introwertywne
z nauczycielem, który skłania się w kierunku introwersji. Jednocześnie
zaznaczył, że nie istnieją niezbite dowody, które pokazywałyby,
że dobre nauczanie koreluje ze znaczącymi poziomami ekstrawersji,
jak i introwersji.
Tymczasem o skuteczności działań nauczycielskich decyduje wiele
czynników, które, na domiar mogą się uzupełniać lub zastępować.
Z badań Grabowskiego (2000) wynika, że niedostatek jednych cech
przydatnych
w
pracy
nauczycielskiej
można
skutecznie
rekompensować tzw. nadmiarowością innych.
Badania przeprowadzone przez autorów dotyczyły zależności
pomiędzy
temperamentem
nauczycieli
a
interakcjami
dyscyplinującymi stosowanymi wobec uczniów w różnych sytuacjach
i obszarach wychowawczych. Obszar badań został zawężony
do interakcji mających na celu korygowanie, zapobieganie i unikanie
niewłaściwego zachowania ze strony uczniów. Naturalnie dyscyplina
na lekcji i umiejętność kontrolowania grupy bezpośrednio wpływa
na efektywność nauczania, jednak jest ona jednym z elementów
tego procesu.
Patrząc na wynik badań własnych z ogólnej perspektywy można
zauważyć, że nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania
uczniów w zróżnicowany sposób, ale jednak powtarzalny. W różnych
sytuacjach wychowawczych nauczyciele interweniują w specyficzny
dla danej sytuacji sposób. Wyszczególniono również szereg interwencji
uniwersalnych, które stosowane są z powodzeniem przy większości
dysfunkcyjnych
zachowań
uczniów.
Można,
więc
przyjąć,
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że nauczyciele w swoich interwencjach dyscyplinujących posługują
się pewnymi schematami zachowań (upomnienie, powiadomienie
wychowawcy, wpis do dziennika lekcyjnego itp.).
Również pewną prawidłowością wartą odnotowania jest fakt,
że przy analizie zależności pomiędzy interakcjami dyscyplinującymi
nauczycieli, a ich temperamentem zaobserwowano mniej
statystycznie istotnych związków w sytuacjach mających miejsce
w budynku szkoły, czyli w sytuacjach wychowawczych podczas lekcji
i przerw międzylekcyjnych. Może to sugerować, że temperament
nauczycieli w zakresie czynności dyscyplinujących w budynku szkoły
nie ma tak istotnego wpływu na ich rodzaj i ilość jak mogłoby
się wydawać. Może to wynikać z faktu, że nauczyciele podczas lekcji
i przerw będąc w formalnych (oficjalnych) relacjach z uczniami
reagują
najczęściej
w
typowy,
schematyczny
sposób.
Pełniąc wówczas rolę zarówno nauczyciela jak i wychowawcy mogą
czuć się zobligowani do reagowania na niewłaściwe zachowania
uczniów za pomocą sprawdzonych reakcji. Wybór spośród palety
interwencji nauczycielskich tylko nieznacznie zależy od cech
temperamentu nauczycieli. Taki
wniosek może prowadzić
do uogólnienia, że temperament nauczycieli w sytuacjach
wychowawczych mających miejsce w budynku szkoły nieznacznie
różnicuje sposoby dyscyplinowania uczniów.
Zdecydowanie
więcej
związków
zaobserwowano
natomiast
w pozostałych obszarach wychowawczych mających miejsce
poza szkołą, czyli wyjścia z klasą np. do kina, dłuższe wyjazdy
z uczniami np. zielone szkoły oraz podczas drogi nauczyciela
do/ze szkoły. W tych obszarach zaobserwowano aż pięciokrotnie
więcej statystycznie istotnych korelacji niż miały one miejsce
w budynku szkoły (podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych).
Wśród tych związków znajdują się zarówno korelacje dodatnie
jak i ujemne. Na tej podstawie można przypuszczać, że w sytuacjach
mniej formalnych temperament nauczycieli ma znaczący wpływ
na wybór preferowanych strategii dyscyplinujących uczniów.
Można, więc, wyróżnić interwencje uniwersalne stosowane niezależnie
od
temperamentu
i
specyfiki
sytuacji
wychowawczej.
Jednak poza szkołą interwencje nauczycielskie zmierzające
do kontrolowania klasy zdecydowanie bardziej uzależnione
są od cech temperamentu.
Przy okazji omawiania kwestii stylu kierowania klasą nasuwa
się pytanie o aktualność definicji stylu autokratycznego,
demokratycznego i liberalnego. Funkcjonujące typologie stylów
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tworzone były w okresie, kiedy karność uczniów była większa,
a sposób kierowania klasą bardziej wyrazisty i jednorodny.
Elastyczność nauczycieli w dostosowywaniu się do bieżących
warunków panujących w klasie jest obecnie nie tylko umiejętnością
(kompetencją), ale również potrzebą. Bywa, że nauczyciel
rozpoczyna zajęcia w sposób demokratyczny, a następnie
pod wpływem zachowania klasy zmuszony jest zmienić styl
na autokratyczny, po to aby lekcja nie wymknęła mu się spod
kontroli. Mogą zdarzyć się również sytuacje, że nauczyciele różnicują
swój styl kierowania w stosunku do poszczególnych uczniów tej samej
klasy. Podczas lekcji nauczyciele współpracują z jednymi uczniami
w sposób demokratyczny lub liberalny, a innych prowadzą
autokratycznie. Styl kierowania jest, więc pojęciem relatywnym
i należałoby go zdefiniować ponownie. Potwierdzają to badania,
w których wykazano, że styl nie zależy od temperamentu. Natomiast
wykazano
różnice
w
preferowaniu
określonych
reakcji
dyscyplinujących. Wydaje się uzasadnione zajęcie się tym problemem
w przyszłości, aby móc określić, czy nauczyciel pracuje według
określonego stylu wynikającego z jego osobowości i przekonań,
czy dopasowuje styl kierowania do określonych warunków klasy
szkolnej. Inaczej mówiąc, czy jeszcze nauczyciel narzuca swój styl,
czy już uczniowie wymuszają odpowiedni dla siebie styl kierowania?
W kontekście zmieniających się zachowań uczniowskich wydaje
się konieczne ciągłe monitorowanie środowiska uczniowskiego.
Należy to robić po to, aby zawczasu rozpoznawać nowe zachowania
problemowe uczniów (np. agresja elektroniczna), właściwie
je
definiować,
szukać
ich
źródeł
oraz
zapobiegać
im, a gdy zapobieżenie nie jest możliwe, bronić się przed nimi.
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TEACHER'S TEMPERAMENT AND DISCIPLINE
AND STYLE OF CLASS MANAGEMENT
SUMMARY
The article discusses the issue of discipline and order in the classroom
during the lesson and after it. The issue is looked upon from the angle
of teacher’s personality and class management style applied
by them. The research was conducted on the group of 881 randomly
selected teachers of different subjects. The authors analysed
teachers’ temperament and its influence on disciplinary interactions
as well as dependence between teacher’s temperament and class
management style.
KEY WORDS: Discipline
Class management style
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STRESZCZENIE
Celem badań było określenie czy i w jakim zakresie nauczyciele
uczący różnych przedmiotów i pracujący na różnych poziomach
edukacyjnych podejmują aktywność ruchową nakierowaną
na utrzymanie zdrowia. Analizie poddano wymiar uczestnictwa
w samodzielnej rekreacji ruchowej oraz motywy kierujące
nauczycielami uprawiającymi różne formy aktywności ruchowej.
Zapytano również o sposoby spędzania wolnego czasu oraz przyczyny
niepodejmowania aktywności fizycznej. Uzyskane wyniki zestawiono
według zmiennych niezależnych: płci oraz nauczanego przedmiotu.
W zakresie nauczanego przedmiotu wzięto pod uwagę nauczycieli
wychowania fizycznego praz nauczycieli przedmiotów teoretycznych.
Badaniu
poddano
191
nauczycieli
różnych
specjalności
w tym zdecydowana większość to kobiety 73%, a 27% badanych
stanowili nauczyciele wychowania fizycznego. Zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego. Wyniki uzyskane w trakcie badań wskazały
istotne statystycznie różnice sposobach spędzania czasu wolnego
przez poszczególne grupy nauczycieli oraz większą aktywność
fizyczną nauczycieli wychowania fizycznego względem nauczycieli
przedmiotów teoretycznych. Zaobserwowano jednocześnie niższą
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samoakceptację sylwetki ciała wśród kobiet oraz nauczycieli teorii.
Nie zaobserwowano różnic pomiędzy zmiennymi w zakresie motywów
podejmowania aktywności fizycznej. Ponieważ aktywność fizyczna
przeciwdziała wielu schorzeniom cywilizacyjnym (nadwaga, obniżona
sprawność układu krążeniowo-oddechowego, obniżenie odporności
na stres, wypalenie zawodowe) należałoby zwiększyć wysiłki
w kierunku popularyzacji aktywności fizycznej wśród dorosłych
w celach prewencyjnych.
SŁOWA
KLUCZOWE:
Nauczyciel teorii

Aktywność

fizyczna,

Nauczyciel

WF,

WSTĘP
Podstawową definicja zdrowia była propozycja G. Sigerista, zawarta
w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która została
przyjęta w 1946 roku. Definicja ta mówiła, że zdrowie stanem
pełnego
dobrego
samopoczucia
fizycznego,
społecznego
oraz psychicznego, a nie tylko i wyłącznie brak choroby
lub niedomagania (ułomności) (Woynarowska 2008).
W 1984 roku, Światowa Organizacja Zdrowia, zaproponowała bardziej
dynamiczną definicję zdrowia, która została wykorzystana w Karcie
ottawskiej definiując promocję zdrowia. Zdrowie jest to potencjał,
który służy codziennemu życiu, gdzie wyróżnia się zasoby społeczne,
osobiste
i
zdolności
fizyczne.
Zdrowie
wyraża
stopień,
w którym jednostka (lub grupa) z jednej strony, jest zdolna do realizacji
aspiracji oraz zaspokajania potrzeb, natomiast z drugiej jest zdolna
do zmieniania i radzenie sobie ze środowiskiem (Ogińska-Bulik, 2010).
W jakości naszego życia dużą role odgrywa zdrowie i dlatego
też jest ono różnie postrzegane. Zdrowie jest stanem pozytywnym
i
ma
kilka
wymiarów,
więc
każdy
człowiek
pojęcie
to może interpretować na swój sposób. Naukowcy zajmujący
się różnymi dyscyplinami ujmują pojęcie zdrowia w różnoraki sposób:
• Zdrowie jako funkcja bądź zdolność człowieka do normalnego
funkcjonowania.
• Zdrowie, jako możliwość do wszechstronnego rozwoju,
jest to osiągnięcie optymalnego stadium własnych możliwości
psychicznych, fizycznych oraz społecznych. Dotyczy to przede
wszystkim dzieci i młodzieży, u których rozwój fizyczny
i sprawność fizyczna to wskaźniki mierników zdrowia.
• Zdrowie
jako
potencjał
fizyczny
oraz
psychiczny.
Podejmowanie różnych aktywności i twórczego życia.
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Zdrowie
jako
równowaga
i
harmonia,
dyspozycja
do utrzymania równowagi pośród organizmem człowieka
a wymogami środowiska.
• Zdrowie jako dobra jakość życia, samorealizacja, szczęście,
dobry nastrój, zadowolenie z życia (Woynarowska 2010).
Stan zdrowia jest zależy od wielu czynników, ich koncepcje
przedstawił Lalonde (1974) który, wyróżnił 4 grupy czynników,
mających wpływ na stan naszego zdrowia: obszar biologii
oraz genetyki, zachowań i stylu życia, obszar środowiskowy,
(do którego zaliczamy czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe
oraz fizyczne) oraz system ochrony zdrowia. Nawiązując do definicji
zdrowia z 1987 roku, nadaną przez Światową Organizację Zdrowia,
można wyróżnić 6 wymiarów zdrowia: fizyczny – zajmujący
się mechanistycznymi funkcjami ciała; umysłowy – jego funkcje
są powiązane z myśleniem oraz wyrażaniem osądów; emocjonalny –
odpowiedzialny za odczuwanie emocji; społeczny – odpowiedzialny
za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi; duchowy –
zajmujący się urzeczywistnianiem następujących atrybutów ludzkich:
odpowiedzialność, wolność i godność; publiczny – zależny
jest od otaczającego świata: mieszkania, ubrań, kontroli
zanieczyszczeń, higieny, praw jednostki, pracy, rekreacji itd.
Wraz z pojęciem zdrowia silnie związana jest aktywność fizyczna
jednostki w celu rozwoju, utrzymania zdrowia i przeciwdziałania
procesom inwolucyjnym. Wśród różnorodnych form aktywności
fizycznej można wyróżnić (Grabowski 1997) między innymi: rekreacja
fizyczna - jest to forma ludzi głównie należących do wieku
produkcyjnego i poprodukcyjnego, którzy wykazują się różnymi
potrzebami oraz różnymi sposobami własnego rozwoju. Priorytetem
tych ludzi jest jak największe polepszanie swojej sprawności fizycznej
oraz aktywności ruchowej, a także dbania o zdrowie i urodę swojego
ciała. Starzenie się człowieka według różnych przypuszczeń zależy
od tego, w jakim trybie dany człowiek żyje i jak wielka
jest jego aktywność ruchowa. Dzięki rekreacji fizycznej człowiek
jest wstanie polepszać, a na pewno zachować własną wydolność
organizmu aż do późnej starości.
Rehabilitacja ruchowa - jej zadaniem jest przywrócenie
w jak największym stopniu funkcji ruchowych, utraconych w wyniku
nabytej wcześniej choroby bądź kalectwa. Rehabilitacja ruchowa
zwana jest również fizjoterapią.
Sport - jest taką formą uczestnictwa, do której należą osoby
o należytych umiejętnościach oraz ambicjach. Celem sportu
•
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jest
zmierzanie
do
takiego
etapu
aktywności
ruchowej,
który jest maksymalnym poziomem rezultatów danego człowieka.
Sport może przyjmować różne postacie-może być on amatorski,
zawodowy, masowy itp. Biorąc pod uwagę kryterium motywacyjne
sport przedstawia się w trojakiej roli: jako widowisko, czyli tzw. sport
pasywny, jako sport instrumentalny, który działa na zasadzie
wykonania własnych celów, niekoniecznie sportowych, a także sport
autoteliczny, czyli taki, który wykonujemy po prostu dla siebie.
Wychowanie fizyczne - jest procesem, który wzmacnia zdrowie
oraz gasi potrzeby, jakie człowiek stawia sobie w zakresie własnego
rozwoju fizycznego. Najogólniej rzecz biorąc, wychowanie fizyczne
jest bardzo ważnym etapem życia młodego człowieka,
który przygotowuje się do samodzielności oraz dorosłości.
Często zdarza się, ze młodsze pokolenie stawia sobie osobę
przeprowadzającą zajęcia pedagogiczne za autorytet. Ten rodzaj
przekazywania informacji w dużym stopniu kształtuje postawę osób
wykonujących ćwiczenia i motywuje ich do dalszego działania
(Grabowski, 1997).
Jeszcze jedną formę w swej książce dodaje Bielski (2012),
lecz jak pisze, nie zawsze zalicza się ona do form uczestnictwa
w kulturze fizycznej, ze względu na obszerność funkcji, jaką spełnia.
Przykładem takiej formy jest turystyka. Motorem napędowym tej formy
uczestnictwa w kulturze fizycznej jest chęć poznawania różnych
krajów, przyrody tam panującej, zabytków, a także ludzi
i ich wytworów. Trzeba jednak pamiętać, że zdarzają się osoby,
które
pozazawodowo
uprawiają
aktywność
ruchową
dla podtrzymania kondycji i zachowania zdrowia, lecz ograniczają
się jedynie do podróżowania i uprawiają turystkę górską, pieszą,
kajakową czy rowerową.
Brak ruchu i jakiejkolwiek aktywności fizycznej prowadzą do różnego
rodzaju chorób. Zaliczamy je do schorzeń cywilizacyjnych.
Bezczynność fizyczna powoduje takie skutki, które nie wywołują
uszczerbku na zdrowiu w młodości, ale trapią nas przez całe nasze
życie. Należy pamiętać jednak, że wiele z nich czerpie właśnie swoją
genezę w młodzieńczym wieku. Jednym z nich jest otyłość.
Czynniki, które mają wpływ na nadwagę dzielimy na:
wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Do powyżej wymienionych
grup możemy zaliczyć kolejno:
• nerwowe – w czasie zaniepokojenia pojawiają się różnego
rodzaju zakłócenia, odnośnie głodu oraz otyłości,
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genetyczne
–
nasza
masa
własna
uzyskana
jest poprzez przekazywanie w genach,
• hormonalne – mają miejsce najczęściej u dziewczyn,
które są w trakcie okresu dojrzewania,
• dziedziczne – nie mając na to większego wpływu dziedziczymy
skłonności tycia, a nie sam wygląd powodujący otyłość.
Do czynników zewnątrzpochodnych zaliczamy natomiast:
• brak jakiejkolwiek aktywności ruchowej,
• nagła zmiana własnego standardu życia,
• urazy psychiczne powodujące niekorzystne skutki.
Brak ruchu jest poważnym środkiem powodującym otyłość naszego
organizmu. Należy niestety pamiętać, że młodzi ludzi, ale również
dorośli szukają tłumaczenia w postaci braku czasu na uprawianie
czynności aktywnych fizycznie. Przykładowymi chorobami niedoboru
aktywności
ruchowej
są:
wzrost
lepkości
krwi,
problem
z metabolizmem, niekorzystne zmiany w układzie ruchu, osoby
z nadwagą posiadają problemy z płodnością. Wielu ludzi posiada
także chorobę określaną, jaką zespół chronicznego zmęczenia.
Typ tej choroby charakteryzuje się sennością, brakiem koncentracji,
wycieńczeniem fizycznym itp. Nauczyciel jest od dłuższego czasu
uznawany za jeden z najważniejszych zawodów, ponieważ odgrywa
on kluczową rolę w edukacji. Zależą od niego efekty procesu
kształcenia, gdyż to on jest organizatorem, kierownikiem i opiekunem
tego procesu (Okoń 1987). Osoba wykonująca zawód nauczyciela
oprócz odpowiedniej postawy i osobowości powinna posiadać
kwalifikacje zawodowe, które pozwolą i umożliwią jej skuteczną
pracę z uczniem. Określają one jakość i zakres przygotowania
niezbędnego do wykonywania
konkretnego zawodu.
Składają
się na nie wykształcenie, umiejętności i wiedza zawodowa,
a przede wszystkim stopień wprawy i umiejętności usprawniania
i organizacji
pracy,
a także
zainteresowania
i uzdolnienia
zawodowe. W przypadku nauczycieli kwalifikacje zawodowe skupiają
się na układach wiedzy i umiejętności, które umożliwiają kierowanie
procesami przemian u uczniów. Kwalifikacje pedagogiczne
oznaczają więc jakość
i poziom przygotowania realizatorów
i organizatorów procesu edukacyjnego do celowej i świadomej
pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
która
ukierunkowana
jest na doskonalenie i rozwijanie osobowości podopiecznych
w sferach
poznawczej
(ich
oczekiwania
wobec
świata),
motywacyjnej
(ich
wartości,
potrzeby
i cele
życiowe)
oraz czynnościowej (ich sposób zachowania się wobec przedmiotów,
•
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danej sytuacji, siebie i innych osób z otoczenia) (Kwiatkowska-Kowal
1992).
Czynniki
sprzyjające
powstawaiu
stresu
wsród
nauczycieli:
są to codzienne obowiązki wynikające z planowania lekcji,
ukaładaniem programu nauczania, czy chociażby samego uczenia.
Kolejnym czynnikiem jest pilnowanie dyscypliny, bez tego trudno
poprowadzić skutecznie zajęcia w szkole. Jest to więc czynnik
stresujący, gdyż nauczyciele skupiają się na uczniach niegrzecznych,
stwarzających hałas i problemy w klasie więc zadaniem nauczyciela
jest pilnowanie takich dzieci. Polityka integracji, czyli obdzielenie
równymi szansami uczniów mających zaburzenia uczenia, zaburzenia
autystyczne
lub inne zaburzenia zachowań. Czynnikiem
wywołującym stres wsród nauczycieli, może być jakość lub ilość
wsparcia ze strony specjalistów lub dostępnych pomocy
ułatwiających
taką
integrację.
Wyzwania
naturalne,
czyli takie które wiążą się z rozpoznawaniem różnych potrzeb uczniów.
Wystarczy jeden uczeń sprawiający problem w klasie, i już praca
nauczyciela staje się stresująca. Formalne wymogi, czyli rozliczanie
się przed Ministrstwem Edukaji z wszytskich papierowych spraw
(Rogers 2012).
Głównym celem pracy było określenie stopnia aktywności fizycznej
nauczycieli uczący w szkołach. W szczególności chciano porównać
dwie grupy nauczycieli: nauczycieli uczących wychowania
fizycznego z nauczycielami innych przedmiotów (teoretycznych).
Zadano pytanie: jaki jest poziom aktywności fizycznej nauczycieli
różnych specjalności uczących w szkołach. Jakie są różnice
i podobieństwa w aktywności fizycznej nauczycieli wychowania
fizycznego a nauczycieli pozostałych przedmiotów szkolnych.
Podjęto również próbę porównania form uprawiania rekreacji
oraz akceptacji i zadowolenia z wysiłku pomiędzy poszczególnymi
grupami nauczycieli.
METODOLOGIA BADAŃ
W badaniach uczestniczyło 191 osób, 140 kobiet i 51 mężczyzn,
co stanowi odpowiednio 73% kobiet i 27% mężczyzn. Spośród
wszystkich szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego wybrano 9 szkół,
w których dyrekcja wyraziła zgodę na rozprowadzenie ankiety.
W badaniu zostało rozprowadzonych 191 ankiet wśród nauczycieli
szkół różnych stopni, w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3
i w klasach od 4 do 6, w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej,
takiej jak liceum, technikum czy szkole zawodowej. 98 osób pracuje
123

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

w szkole podstawowej (w tym 17 nauczycieli równolegle w klasach
1-3 i 4-6, a 3 nauczycieli także w gimnazjum), 61 osoby pracują
w gimnazjum, z czego 3 dodatkowo w szkole podstawowej
i 1 dodatkowo w szkole średniej, a 34 osoby pracują w szkołach
średnich.
W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego.
Techniką badawczą, jaką zastosowano w pracy były obserwacje
za pomocą kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz zawierał
25 różnorodnych pytań m.in. o preferencje spędzania czasu wolnego,
zaangażowania w aktywność fizyczną czy oczekiwania na temat
wyglądu jak i technik żywienia. Większość pytań miała charakter
zamknięty jednak w niektórych pytaniach istniała możliwość
dopisania swoich odpowiedzi (w ankiecie znalazło się takich
6 miejsc). Były to pytania dotyczące form aktywności, motywacji
do uprawiania rekreacji, problemów w podjęciu aktywności,
zastrzeżeń do wyglądu, czynności, którymi zajmują się w czasie
wolnym, oraz pytanie o przedmiot, jaki dany ankietowany prowadzi.
W ankiecie znalazło się również 5 pytań, w których można
było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź (max 3 odpowiedzi).
Były to pytania o formy aktywności fizycznej, motywację
do uprawiania rekreacji, problemy w podjęciu aktywności fizycznej,
przyczyny niezadowolenia z wyglądu oraz sposoby spędzania
wolnego czasu.
Biorąc pod uwagę założenia i cele pracy sformułowano następujące
pytania badawcze:
1. Czy płeć badanych nauczycieli różnicuje aktywność fizyczną
w czasie wolnym?
2. Czy specjalność nauczycieli różnicuje w czasie wolnym
ich aktywność fizyczną?
3. W jakim zakresie nauczyciele różnych specjalności uprawiają
aktywność fizyczną w czasie wolnym?
Postawiono również hipotezę badawczą, że nauczyciele wychowania
fizycznego w większym zakresie uprawiają aktywność fizyczną,
niż nauczyciele innych przedmiotów.
WYNIKI BADAŃ
Analizę wyników przeprowadzono pod względem dwóch zmiennych
niezależnych: płci oraz nauczanego przedmiotu biorąc pod uwagę
dwie kategorie: nauczycieli przedmiotów teoretycznych i nauczycieli
wychowania fizycznego.
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Wyniki zamieszczone na wykresie 1 ilustrują opinię badanych na temat
własnej aktywności fizycznej. Generalnie można zauważyć,
że mężczyźni (82%) oceniają lepiej swoją aktywność fizyczną
niż kobiety (65%). Nieznaczny odsetek badanych osób nie podejmuje
żadnej aktywności fizycznej. Wyniki zamieszczone w tabeli nr 5
stanowią odpowiedź na pytanie badawcze nr 1: Czy płeć różnicuje
aktywność fizyczną w czasie wolnym? Na podstawie wyników można
przyjąć, że płeć różnicuje aktywność fizyczną w czasie wolnym.
Mężczyźni częściej podejmują aktywność ruchową niż kobiety.

Wykres 1. Samoocena aktywności fizycznej pod względem płci

Mężczyźni spośród różnych form aktywności fizycznej (wykres 2)
preferują ćwiczenia siłowe, bieganie i jazdę na rowerze. Natomiast
wśród kobiet najbardziej popularne formy aktywności fizycznej
to spacery, jazda na rowerze oraz pływanie. Badania wskazują,
że najmniejszą popularnością wśród badanych mężczyzn odznacza
się fitness oraz nordic walking, z kolei kobiety najrzadziej grają
w badmintona.

Wykres 2. Formy aktywności fizycznej pod względem płci
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Wyniki zamieszczone na wykresie 3 ilustrują główne powody,
dla których nauczyciele podejmują aktywność fizyczną. 1/5 mężczyzn
ćwiczy dla własnej satysfakcji, a taki sam procent kobiet uprawia
sport dla poprawy własnej kondycji, co z kolei mężczyźni stawiają
na pierwszym miejscu (29% ankietowanych). Większość nauczycielek
podejmuje aktywność fizyczną w celu poprawy własnego nastroju
Potrzeba odreagowania jest powodem do uprawiania sportu
istotnym dla 16 % kobiet i mężczyzn. W przypadku mężczyzn
tylko 3 i 4 % respondentów odpowiedziało, iż powodami,
dla których podejmują aktywność fizyczną jest spotkanie
z przyjaciółmi, bądź chęć posiadania chwili dla siebie. Najmniej kobiet
(5% z grupy badanych) odpowiedziało, że ćwiczą, aby wyładować
energię, lub spotkać się ze znajomymi.

Wykres 3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej pod względem płci

Najczęstszą przyczyną niepodejmowania aktywności fizycznej wśród
badanych jest brak czasu i dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet
(42% i 33%). Na choroby częściej narzekają mężczyźni (16%), a kobiety
częściej wskazują na brak motywacji (16%). Badani nie narzekali
na brak oferty rekreacyjnej (4%) lub na kontuzję (3% i 9%).

Wykres 4. Przyczyny niepodejmowania aktywności fizycznej
pod względem płci
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Otyłość brzuszna (wykres 5) jest najczęstszą przyczyną niezadowolenia
ze swojego wyglądu kobiet (40%), na dwóch kolejnych miejscach
znajduje się cellulit – odpowiedziało 22% badanych oraz zbyt grube
nogi - 14 %. W przypadku mężczyzn, w znacznej większości problem
niezadowolenia z własnego wyglądu nie występuje (68%).

Wykres 5. Przyczyny niezadowolenia z własnego wyglądu pod względem płci

Biorąc pod uwagę obie grupy badanych respondentów, to najwięcej
czasu wolnego poświęcają oni rodzinie (wykres 6.). Kobiety natomiast
12% odpowiedzi przyporządkowują czytaniu książek i czasopism
oraz 10 % przygotowywaniu się do lekcji oraz pracą domowym,
majsterkowaniem. W przypadku mężczyzn w czołówce znajduje
się
uprawianie
sportu
(17%),
oraz
prace
domowe,
majsterkowanie (15 %).

Wykres 6. Sposoby spędzania wolnego czasu pod względem płci

Wyniki zamieszczone na wykresie 7 ilustrują odpowiedź na pytanie
badawcze nr 2 (Czy specjalność nauczycieli różnicuje aktywność
fizyczną w czasie wolnym?). Generalnie można łatwo zauważyć,
że nauczyciele uczący wychowania fizycznego (90%) oceniają
zdecydowanie lepiej swoją aktywność fizyczną niż nauczyciele
uczący
pozostałych
przedmiotów
(63%).
Co
ciekawe,
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taki sam odsetek procentowy obydwóch grup nie podejmuje żadnej
aktywności fizycznej (6%). Na podstawie przeanalizowanych danych
należy zaznaczyć, iż nauczyciele wychowania fizycznego w większym
stopniu poświęcają swój czas wolny na aktywność fizyczną.
Z kolei wykres 8 przedstawia wyniki dotyczące preferowanych form
aktywności fizycznej wśród nauczycieli wychowania fizycznego i teorii.
Powyższe wyniki pozwalają odpowiedzieć na kolejne pytanie
badawcze, numer 3 (W jakim zakresie nauczyciele różnych
specjalności uprawiają aktywność fizyczną w czasie wolnym?).
Badania wskazują, że najpopularniejszą formą aktywności ruchowej
wśród
nauczycieli
wychowania
fizycznego
jest
bieganie
(odpowiedziało
15%
ankietowanych),
ćwiczenia
siłowe
( dla 14% badanych) oraz pływanie (12% odpowiedzi). Pływanie
zajęło również wysoką pozycję wśród odpowiedzi nauczycieli teorii –
odpowiedziało tak 10 % badanych, większą ilość głosów oddano
na spacery (28%) oraz jazdę na rowerze (26%). Spacery są główną
formą aktywności wśród nauczycieli teorii, wskazuje na to wynik 19%
odpowiedzi całej populacji badanych. Można, więc przyjąć,
nauczyciele
wychowania
fizycznego
wybierają
bardziej
specjalistyczne formy aktywności w odróżnieniu od nauczycieli teorii
preferujących bardziej uniwersalne formy jak spacery i jazda
na rowerze.

Wykres 7. Samoocena aktywności fizycznej
pod względem nauczanego przedmiotu
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Wykres 8. Formy aktywności fizycznej
pod względem nauczanego przedmiotu

Kolejny wykres 9 przedstawia dane dotyczące czasu, jaki poświęcają
na
aktywność
fizyczną
nauczyciele
w
ciągu
tygodnia.
Można zauważyć, że nauczyciele wychowania fizycznego więcej
czasu poświęcają na ćwiczenia fizyczne. Dla obu grup ważnym
motywem podejmowania aktywności fizycznej (wykres nr 10)
jest poprawa własnej kondycji (23% i 24%). Ponadto nauczyciele wf
odczuwają potrzebę odreagowania negatywnych emocji (19%),
a nauczyciele teorii poprawę nastroju (22%). Można jednak przyjąć,
że motywacja do wysiłku fizycznego obu grup jest podobna.

Wykres 9. Czas poświęcony aktywności fizycznej
pod względem nauczanego przedmiotu
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Wykres 10. Motywy podejmowania aktywności fizycznej
pod względem nauczanego przedmiotu

Nieco inaczej przedstawia się kwestia akceptacji własnego wyglądu.
Jak przedstawia to wykres 11 nauczyciele wf-u nie mają problemu
z samooceną własnej sylwetki (74% raczej nie i zdecydowanie nie)
w przeciwieństwie do nauczycieli teorii (62% zdecydowanie
tak i raczej tak).
Dane przedstawione na wykresie 12 przedstawia czynności, jakimi
zajmują badani w czasie wolnym wskazuje, że obie te grupy głównie
spędzają swój czas z rodziną (26% wychowania fizycznego, oraz 23%
teoria). Uprawienie sportu wśród nauczycieli wychowania fizycznego
plasuje się na drugim miejscu (21%), wśród nauczycieli teorii tylko 6%.
Wyniki również wskazują, że nauczyciele teorii więcej czasu
poświęcają na przygotowanie kolejnych lekcji i sprawdzenie klasówek
(10%), czytanie (13%) i prace domowe (13%).

Wykres 11. Zastrzeżenia dotyczące swojego wyglądu
pod względem nauczanego przedmiotu
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Wykres 12. Sposoby spędzania wolnego czasu
pod względem nauczanego przedmiotu

Analizy testem U Manna-Whitneya wykazały istotne statystycznie
różnice. Oznacza to, że obie grupy badanych różnią się od siebie
pod
względem
podejmowania
aktywności
fizycznej.
Dane przedstawione w tabeli 1 oraz na wykresach 6, 7, 8 i 11 sugerują,
że nauczyciele wychowania fizycznego częściej podejmują
aktywność fizyczną niż nauczyciele przedmiotów teoretycznych.
Można, więc przyjąć, że hipoteza badawcza została potwierdzona.
Tabela nr 1.
przedmiotu

Aktywność

fizyczna

badanych

według

nauczanego

DYSKUSJA I WNIOSKI
Obecny system edukacyjny domaga się od pedagogów,
aby promowali oni zdrowy styl życia. Każdy nauczyciel, szczególnie
ten uczący wychowania fizycznego powinien być wzorem
do naśladowania w kwestii aktywności fizycznej i prowadzenia
zdrowego trybu życia. Powinien on dawać przykład podopiecznym
swoim postępowaniem.
Jasik w swoich badaniach przedstawiła aktywność fizyczną
wybranych grup zawodowych, w tym istotnych w tej pracynauczycieli. Preferowane formy aktywności badanych pedagogów
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wykazały, że sport przez nich preferowany to spacery, jazda
na rowerze, pływanie oraz nordic walking (Jasik, 2015).
Biorąc po uwagę wyłącznie nauczycieli wychowania fizycznego,
a klasyfikując ich względem płci, wynika, iż najpopularniejszymi
formami rekreacji ruchowej wśród kobiet są: pływanie (79, 3%), jazda
na rowerze (69%) oraz spacery (67,2%). Natomiast u mężczyzn
dominującymi formami są gry zespołowe (76, 8%) oraz pływanie (71%)
(Lipowski, 2012. s.15).
W prezentowanych badaniach najpopularniejsze formy aktywności
fizycznej u kobiet były dokładnie takie same - pływanie, jazda
na rowerze oraz spacery. Porównując mężczyzn występują różnice
pomiędzy badaniami, w których dominują takie aktywności
jak ćwiczenia siłowe, bieganie i jazda na rowerze.
Stachura (2008) swoje wyniki na temat aktywności fizycznej
przedstawiła pod względem 4 grup wiekowych. I grupa wiek
ankietowanych wynosiła 28-35 lat, II - 36-40 lat, III – 41-45 lat,
oraz IV grupa 45-55 lat. Wyniki badań wskazują, że we wszystkich
grupach wiekowych czołowe miejsca zajmowały spacery,
jazda na rowerze oraz pływanie, sporadycznie wysoko w wynikach
występowały również wycieczki piesze, (które można zaliczyć
do spacerów).
W przeprowadzonych badaniach uzyskano podobne wyniki,
jakie przedstawia w swoim artykule „Aktywność ruchowa kobiet
i mężczyzn w różnym wieku” Stachura. Głównymi formami aktywności
fizycznej również są spacery oraz jazda na rowerze.
Szczerba-Melion (2015) przeprowadzała badania na temat:
„Aktywności fizycznej nauczycieli”, porównywała grupę nauczycieli
wychowania fizycznego oaz grupę nauczycieli uczących pozostałe
przedmioty. Z analizy wyników wywnioskowała, iż nauczyciele
wychowania fizycznego są grupą dużo bardziej aktywną fizycznie
niż pedagodzy teorii.
TNS Polska- agencja, zajmująca się badaniem opinii publicznejwe Wrześniu 2015 roku przeprowadziła badania na temat aktywności
fizycznej Polaków. 1/3 Polaków uprawia sport regularnie
(minimum 3 razy w tygodniu). Najchętniej podejmowane aktywności
przez Polaków to: jazda na rowerze (53%), bieganie (33%),
oraz pływanie (29%). Dyscypliny te cieszą się dużą popularnością
we wszystkich przedziałach wiekowych, niezależnie od płci
czy miejsca zamieszkania. Sporty zespołowe, zarówno w badaniach
TNS, jak u autorki pracy, są domeną mężczyzn. Podobnie
jest w przypadku ćwiczeń siłowych, badmintona czy przy dyscyplinie
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jaką jest squash. Natomiast wśród kobiet kolejnymi chętnie
uprawianymi dyscyplinami są gimnastyka, nordic walking, fitness
oraz joga. Gdzie te same aktywności również znajdują się u autorki
pracy
wysoko
w
tabeli
(http://www.tnsglobal.pl/wpcontent/uploads/2015/10/TNS-PolskaAktywno.pdf dostęp 26.06.2017).
Omyła-Rudzka (2013), opracowała badania na temat aktywności
fizycznych Polaków, przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii
Społecznej (CBOS). Okazuje się, iż Polacy podejmują aktywność
ruchową przede wszystkim ze względu na zdrowie (70%), trochę
rzadziej dla własnej przyjemności (61%), kolejno dla poprawy
samopoczucia bądź odreagowania stresu (47%). Zaś, co trzeci
uprawiający sport (34%) to przede wszystkim spędzenie wspólnego
czasu z rodziną, znajomymi czy przyjaciółmi.
Podsumowując uzyskane wyniki na tle pozostałych badań można
odnieść wrażenie, że wśród nauczycieli wychowania fizycznego
istnieje
pozytywna
postawa
wobec
aktywności
fizycznej
w podejmowanej w celu utrzymania i poprawy stanu zdrowia.
Może to być wynikiem odbytych studiów na Akademiach
Wychowania Fizycznego lub wcześniejszych doświadczeń związanych
ze sportem. Należy również wskazać, że czynni nauczyciele WF
są również aktywni ruchowo w trakcie lekcji oraz podczas zajęć
sportowych (SKS). Mają więc kontakt z ruchem wynikający ze specyfiki
nauczanego przedmiotu. Nieco inaczej przedstawia się sprawa wśród
nauczycieli pozostałych przedmiotów. Aktywność fizyczna wśród
nich jest niższa i można wskazać tu różne przyczyny.
Ważnym wymiarem zdrowia, odporności na stres i dobrego
samopoczucie jest właśnie ukierunkowana na rekreację aktywność
fizyczna w każdym wieku. Należało by więc poczynić starania w celu
zmiany postawy nauczycieli z biernej na bardziej aktywną ruchowo,
aby zapobiegać niekorzystnym efektom sedynteryjnego stylu życia.
Zawód nauczycielski w polskiej szkole jest znacznie sfeminizowany.
Można przyjąć, że na jednego mężczyznę pracującego w szkole,
jako nauczyciela zatrudnione są trzy kobiety. To one stanowią,
więc większość grona pedagogicznego (Fudali i Kowalski 2006).
Ponieważ pełnią one rolę nie tylko nauczyciela, ale również wzorca
osobowego godnego naśladowania ich postępowanie powinno
być przykładem. Uczniowie bacznie obserwują swoich pedagogów
m.in. ich sposób postępowania, mówienia, poruszania się, wygląd
i inne. Jest więc ważne, aby nauczyciele stanowili godny przykład
do naśladowania również w sferze dbałości o zdrowie i własne ciało
(Ozimek i wsp. 2009). Nauczyciel o zgrabnej sylwetce, aktywny
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fizycznie może stać się takim wzorcem, który zainspiruje uczniów
do aktywności fizycznej zwłaszcza poza szkołą w wolnym czasie.
Badania wykazały niski poziom aktywności fizycznej szczególnie
nauczycieli przedmiotów teoretycznych, ale co istotne wykazano
również niski poziom świadomości tej grupy (Ozimek i Jurczak 2007).
Kobiety uzyskały również niższe wyniki aktywności niż mężczyźni.
Z tego względu należałoby przeprowadzać systematyczne akcje
uświadamiające wśród nauczycieli, które zachęciłyby pedagogów
do większej aktywności rekreacyjnej. Innym pozytywnym aspektem
związanym z podniesieniem sprawności fizycznej wśród nauczycieli
byłoby podniesienie odporności na stres. Aktywność fizyczna
dla dorosłych ma szereg funkcji, które są nie do przecenienia,
jedną z nich jest funkcja katharsis (gr. oczyszczenie). Ruch, zabawa,
aktywność umożliwia odblokowanie napięcia i uwolnienie organizmu
od negatywnych emocji nagromadzonych w ciągu pracy
zawodowej. Może to stanowić antidotum na stres i przeżywanie
negatywnych emocji, których nie brak w codziennej pracy
nauczycielskiej. Dobre samopoczucie, zdrowie fizyczne nauczycieli
może wpływać na wskaźnik zadowolenia z życia, a to z kolei
przeciwdziała
symptomom
wypalenia
zawodowego.
Wydaje się, więc wskazane, aby nauczyciele w ramach szkoleń
i terapii relaksacyjnych byli zachęcani do aktywności fizycznej,
dbałości o swoją sprawność i zdrowie.
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PHYSICAL ACTIVITY OF TEACHERS OF DIFFERENT SPECIALIZATIONS
ON THE EXAMPLE OF SCHOOLS OF BIERUŃSKO-LEDZINSKI DISTRICT
SUMMARY
The main object of the research was to determine whether
and to what extent teachers of different subjects and working
on different educational stages take up physical activity aimed
at staying healthy. The authors analysed how much teachers
are involved in physical recreation as well as motivation behind it.
The teachers were also asked about the ways of spending leisure time
and for reasons for not taking up physical activity. The results were
juxtaposed with independent variables: sex and teacher’s subject.
As far as the subjects are concerned, teachers were divided into
Physical Education teachers and teachers of theoretical subjects.
The research was conducted among the group of 191 teachers
of different subjects, the majority of which were female teachers
(73%) and Physical Education teachers constituted 27% of the whole
group. The diagnostic survey has been applied. The results
of the research showed statistically significant differences in the ways
of spending leisure time by particular groups of teachers, and more
increased physical activity among PE teachers than among teachers
of theoretical subjects. It was also observed that self-acceptance
of body image is lower in women and teachers of theoretical
subjects. There were no differences in variables when it comes
to the motivation behind taking up physical activity. Since physical
activity counteracts a number of diseases of civilisation,
such as obesity, lowered cardio-pulmonary efficiency, lowered stress
resistance or professional burnout, it is crucial to increase the efforts
to promote physical activity among adults as a precautionary
measure.
KEY WORDS: Physical activity, PE teacher, Teacher of theoretical
subjects
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STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje kwestie związaną z czasem wolnym młodzieży
w wieku adolescencji. Badaniami objęto grupę uczniów
z wylosowanych gimnazjów i zapytano o sposób rozumienia pojęcia
czas wolny, wymiar czasu wolnego w tygodniu i w weekend
oraz sposoby spędzania go. Podjęto również problem aktywności
fizycznej młodzieży w czasie wolnym oraz wykorzystania
Nowoczesnych Technologii Komunikacyjnych przez uczniów.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W badaniach
przyjęto płeć uczniów, jako główną zmienną różnicującą stosunek
badanych do czasu wolnego. Analizy wykazały różnice płciowe
w niektórych zakresach zamiennych, jak również wspólne cechy.
SŁOWA KLUCZE: Czas wolny, Aktywność fizyczna, Adolescenci
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WSTĘP
Pojęcie czasu wolnego jest znane od dawna. Możemy wyjaśnić,
że jest to czas przeznaczony na relaks, odpoczynek, odprężenie
po wykonaniu obowiązków związanych z pracą zawodową
i domową. Dawniej ludzie przed II wojną światową czas wolny
przeznaczali na pracę. We współczesnym świecie spotykamy
się z trudnością sposobu wykorzystania czasu wolnego. W przeszłości
wypoczynek był zagospodarowany przez aktywne formy – rekreacji,
sportu czy turystyki. Niestety w czasie teraźniejszym to formy bierne
górują:
Internet,
telewizja,
portale
społecznościowe
(Denek i wsp. 2015).
Definicji czasu wolnego jest bardzo dużo, ponieważ problematyką
czasu wolnego zajmuje się wielu socjologów, pedagogów,
czy ekonomistów. Autor G. Friedmann rozdzielił pojęcie czasu
wolnego na ,,czas wolny i czas swobodny”. Tłumaczy to pojęcie,
jako człowiek, który skończył pracę zawodową ma jeszcze wiele
pracy w domu, więc to nie jest jeszcze czas wolny.
Natomiast J. Dumazedier nieco szerzej pojęcie czasu wolnego
wyjaśnia jako czas na zajęcia, którym z własnej woli oddają się ludzie
poza obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi.
Można go przeznaczyć na rozrywkę, rozwijanie wiedzy, zainteresowań
czy wypoczynek (Przybysz - Zaremba 2008).
Czas wolny człowieka jest bardzo ważnym elementem wpływającym,
na
jakość
życia
człowieka.
Rojek
(2009)
stwierdza
,,że, to czym wypełniamy swój czas wolny, mówi innym, kim jesteśmy
i wpływa znacząco na naszą pozycję w strukturze społecznej”.
Najogólniej pojęcie czasu wolnego wyjaśnia Jan Pięta ,,jest to czas
bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne” (Pięta 2008).
Wielu badaczy czas wolny określa jako: wczasy, zabawa,
odpoczynek, rekreacja, hobby, gra, rozrywka, praca nad sobą,
zabawa.
Wszystkie podane wyżej definicje obejmują podobne cechy czasu
wolnego:
świadomość
i
dobrowolność
wyboru
działania,
samodzielność w wykonywaniu założonego celu oraz samokontrola
nad zrealizowanym działaniem. Czas wolny studentów nie jest stały,
ciągle ulega zmianom. Możliwość wyboru formy aktywności
ze względu na dostęp do obiektów, zmiany społeczne, gospodarcze,
to niektóre czynniki mające wpływ na sposób wypoczynku.
Brak czasu wolnego może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
Dlatego ważne jest by wolny czas był mądrze wykorzystany,
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takimi formami zajęć, które mają pozytywny wpływ na rozwój
osobowości (Muszyński i Sokołowski 2008).
Analiza czasu wolnego nie może zostać w pełni prawdziwa
bez odniesienia się do jego funkcji, jakie powinien spełnić w rozwoju
ludzkiej osobowości. Czas wolny spełnia wiele funkcji: rekreacyjna,
edukacyjna, kulturalna, twórcza, rozwijająca osobowość człowieka.
Jest ich wiele, natomiast tłumaczyć je można w zależności
od własnych zamiłowań oraz wieku (Słupik 2004).
Interpretując
wcześniej
podane
pojęcie
czasu
wolnego
przez Dumazediera, zauważamy istotę wielu ważnych funkcji:
autokreacyjna
–
spełniana
poprzez
rozwijanie
własnych
zainteresowań, regeneracyjna – poprzez aktywny wypoczynek,
oraz funkcja odprężająca poprzez udział w zabawach, wszelkiego
rodzaju rozrywkach (Czerepaniak – Walczak 1997).
Funkcji czasu wolnego jest dosyć dużo warto przytoczyć funkcję
aktywności wolnoczasowej zaproponowane przez A. Dąbrowskiego,
do których zalicza: wypoczynek, własny rozwój, rozrywka oraz zadania
społeczne (Bielski 2012).
Funkcja rozrywkowa
Andrzej Kamiński (1992) uważa, że ,,funkcja rozrywki polega
na kompensowaniu monotonii dnia, nudy, powtarzających
się codziennych czynności”.
Właściwie dobrana rozrywka powoduje ożywienie organizmu poprzez
poprawę nastroju, nabranie zapału i chęci do dalszego działania.
Każdy wysiłek powoduje zmęczenie czy też znudzenie np. nauka.
Dlatego nie tylko wypoczynek jest w takich chwilach ważny,
lecz także rozrywka. Może to być zabawa, różnego rodzaju atrakcje.
A więc coś, co będzie nowe wypełnione radością, swobodą.
Aby funkcja rozrywki mogła się realizować poprzez przeżywanie
radości, satysfakcji - każda praca człowieka powinna kończyć
się z poczuciem zadowolenia z dobrze wypełnionego zadania.
Jeśli pracę lub naukę przerywamy w złości to rozrywka
nie może być w pełni realizowana, ponieważ w czasie zabawy nasze
myśli będą skupione na zadaniu przerwanym (Bielski 2012).
Funkcja społeczna
Czas wolny pełni funkcję społeczną. Jest chwilą spotkania
się z drugim człowiekiem, poszukiwaniem spotkania ze światem.
W dzisiejszym społeczeństwie można zauważyć ludzką izolację
i samotność. Szczególnie to zjawisko występuje w wielkich miastach.
Funkcja społeczna sprzyja integracji. ,,Najłatwiej poszukiwać
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i znajdować grono towarzyszy zainteresowanych tą samą dziedziną,
ceniących te same i styl życia właśnie w czasie wolnym.
W czasie wolnym decydujemy, gdzie chcemy działać, z kim,
w jaki sposób, jak długo i jakie realizując cele” (Dąbrowski 1996).
Kamiński w swoich pracach wymienia także działalność charytatywną
jako aspekt integracji społecznej. Szczególnie ważnym okresem życia
dla rozwoju społecznego jest okres młodości. Uczestniczenie
w różnych formach społeczno- kulturowych, wpływa na rozwój
osobowości (Marek 2012).
Istnieje wiele barier wśród studentów, które stają się problemem
do gospodarowania czasem wolnym. Autorka Lidia Marek wskazuje
na czynniki mające wpływ na ograniczony czas wolny:
• mała ilość pieniędzy,
• brak interesujących ofert, które zachęcą do aktywnego
wypoczynku,
• zbyt mało czasu,
• brak nawyku do aktywności wyniesionego z domu,
• nacisk społeczny – koleżanek, kolegów,
• lenistwo,
• zbyt intensywny plan studiów,
• zła sytuacja mieszkaniowa,
• zmęczenie,
• podejmowanie pracy zarobkowej,
• brak towarzystwa (Marek, 2012).
Czas wolny w czasach nowoczesnych technologii
Codziennie słyszymy jak ważne są cyfrowe media dla społeczeństwa
i dlatego korzystanie z nich jest bardzo częste. Korzystają
z nich politycy, pedagodzy medialni, dzieci, młodzież, rodzice.
Niestety tylko lekarze ostrzegają przed zagrożeniami mediów
cyfrowych. Szczególnie na zagrożenia ze strony nowoczesnych
technologii narażone są dzieci i młodzież. Nadmierne korzystanie
z cyfrowej technologii informacyjnej prowadzi do wielu zagrożeń:
problemów w szkole, uczeniem się, koncentrowaniem uwagi, utratą
zainteresowań, braku ruchu-otyłości, mobbingiem, zaburzeń
lękowych,
depresją,
wycofaniem
ze
społeczeństwa
oraz uzależnieniem. Cyfrowe życie zakłóca również sen a co za tym
idzie wzrasta poziom zmęczenia w ciągu dnia (Spitzer 2016).
Nowoczesne technologie prowadzą do uzależnienia od gier
komputerowych, od Internetu i komputera, od Facebooka,
od smartfona. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych
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wynika, że dzieci i młodzież korzystają około 7,5 godziny dziennie
z urządzeń cyfrowych. Pierwsze badania ukazywały pozytywne efekty
korzystania z nowoczesnych technologii. W wielu budynkach
jest dostęp do Internetu – Wi -Fi. Przez co wielu studentów może
korzystać z Google, słuchać muzyki, oglądać filmiki, czatować, pisać
wiadomości, robią to nagminnie nie tylko studenci, ale także dzieci.
Badania pokazały, że przez 42% czasu wykładu studenci spędzają
czas na odwiedzanie stron internetowych, czatowanie, itp.
Badania austriackie na 64 studentach w wieku 19 -28 lat pokazały,
że tylko jednej osobie udało się zrezygnować z telewizji, Internetu
oraz własnego telefonu przez 360 godzin tj. 15 dni. Aż 90 %
społeczeństwa młodzieży traktuje smartfon do ich wykształcenia,
zdrowia, relacji. Zaledwie 10% młodych rozumie, że ze smartfonu
korzysta się podobnie jak np. z soli w umiejętnych dawkach
(Spitzer 2016).
Niestety cyfrowa technologia informacyjna wkracza do szkół.
Wiele dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej zaczyna
od zajęć z iPada. Rynek stał się ważniejszy od nauki. Wiele badań
potwierdziło marnotrawstwo środków na informatyzację edukacji,
ponieważ jest nieodpowiedzialne i powoduje wiele szkód w edukacji.
Kształcenie dzieci i młodzieży jest naszą przyszłością, więc nie można
oddać kolejnego pokolenia w ręce światowych zysków (Spitzer 2016).
Celem badań było uzyskanie informacji o zagospodarowaniu czasu
wolnego przez młodzież ze szkół gimnazjalnych. W szczególności
chciano dowiedzieć się, w jaki sposób uczniowie definiują swój czas
wolny, czy podejmują aktywność fizyczną i ile poświęcają
na nią czasu wolnego.
Badania miały dać odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy uczniowie podejmują aktywność fizyczną w czasie
wolnym?
2. Jakie są motywy podejmowania aktywności fizycznej w czasie
wolnym?
3. W jaki sposób badani definiują czas wolny?
4. Jaki jest wymiar czasu wolnego w poszczególnych grupach
badanych?
5. Jaki jest wymiar czasu wolnego poświęconego na aktywność
fizyczną?
6. Jakie formy aktywności podejmują badani w wolnym czasie?
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METODOLOGIA BADAŃ
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Do zebrania materiału empirycznego posłużono się techniką
wywiadu
za
pomocą
ankiety.
Narzędziem
badawczym
był kwestionariusz ankiety do samodzielnego wypełnienia.
Był on adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Kwestionariusz
zawiera 26 jasno sformułowanych pytań, występujących w postaci
drukowanego arkusza. Udział w badaniu był anonimowy,
a celem przeprowadzonych badań było uzyskanie potrzebnych
informacji.
Ankieta zawiera 26 jasno sformułowanych pytań, występuję w postaci
drukowanego arkusza, który został skonstruowany przez autora
badań. Celem było uzyskanie potrzebnych informacji.
W ankietach znalazły się 2 rodzaje pytań:
• zamknięte jednokrotnego wyboru, w których ankietowani mogli
wybrać tylko jedną odpowiedź spośród wielu,
• zamknięte wielokrotnego wyboru, w których ankietowani mogli
wybrać wiele lub określoną liczbę odpowiedzi spośród wielu.
Badaniu zostało poddanych łącznie 119 uczniów w wieku
od 14 do 16 lat. 54 uczniów ze szkoły wiejskiej ZSPG Piotrowice
(26 dziewcząt i 28 chłopców) oraz 65 uczniów GIM nr 10 w Tychach
(38 dziewcząt i 27 chłopców).
WYNIKI BADAŃ
Dane zamieszczone na wykresie 1 przedstawiają subiektywną
definicję czasu wolnego badanych. Zarówno według kobiet
jak i mężczyzn czas wolny to czas do własnej dyspozycji (29%), którym
mogą dysponować według własnej woli. Można, więc przypuszczać,
że płeć badanych nie różnicuje sposobu definiowania czasu
wolnego. Jest to odpowiedź na pytanie badawcze 3 (W jaki sposób
badani definiują czas wolny?).
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Wykres 1. Rozumienie pojęcia „czas wolny” pod względem płci

Wykres 2. Dysponowanie czasem wolnym pod względem płci

Dane przedstawione na powyższym wykresie ukazują, iż znaczna
większość kobiet i mężczyzn dysponuje czasem wolnym można
również zauważyć, że opinie dziewcząt i chłopców nie różnią się.

Wykres 3. Ilość czasu wolnego w tygodniu pod względem płci
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Na powyższym wykresie można zauważyć, że zarówno chłopcy
jak i dziewczęta (ok 40%) mają do swojej dyspozycji od 2 do 4 i więcej
godzin czasu wolnego. Jedynie 10% dziewcząt i 7% chłopców
posiada mniej czasu (1-2 godziny) w ciągu tygodnia, a tylko 4 %
badanych ma godzinę, lub nie posiada go w ogóle.

Wykres 4. Ilość czasu wolnego w weekend pod względem płci

Prawie 30 % badanych obu płci ma do swojej dyspozycji cały
weekend wolny, bez żadnych obowiązków domowych i zadań
szkolnych jedynie 23 % dziewcząt i 17% chłopców ma 3-5 godzin
czasu do własnej dyspozycji.

Wykres 5. Zdanie na temat wystarczającej ilości czasu wolnego
pod względem płci

Wykres 5 ilustruje opinie na temat czy mają wystarczającą ilość czasu
do własnej dyspozycji. Wyniki wskazują, że 18% dziewcząt i 16%
chłopców nie narzeka na brak czasu wolnego. Pozostali badani
chcieliby mieć więcej czasu do własnej dyspozycji. Wykres nr 6
wskazuje, miejsca, gdzie najczęściej przebywają badani w swoim
czasie wolnym. Na pierwszym miejscu wskazano dom (16% i 13%),
pole (13% i 9%) oraz w domu u kolegi/koleżanki (10% i 5%). Jedynie 4%
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obu płci wskazało, że przebywają na treningu. Z kolei dalsze analizy
sugerują, że badana grupa w większym zakresie uprawia aktywność
fizyczną lub rekreację ruchową. Może to być spowodowane
tym, że respondenci uczestnictwo w zajęciach sportowych
nie zaliczają do aktywności w swoim czasie wolnym. Na wykresie 7,
zauważyć można, że większość badanych kobiet i mężczyzn
deklaruje, że często (18% i 22%) i bardzo często (17% i 12%) podejmuje
aktywność fizyczną w czasie wolnym. Natomiast 19% mężczyzn i 12 %
dziewcząt rzadko lub wcale nie podejmują takiej aktywności.
Na wykresie nr 8 zauważyć można, że 21% z 64 kobiet oraz 19% z 55
mężczyzn poświęcają 1-2 godziny na aktywność fizyczną w czasie
wolnym. 5 i więcej godzin znajduję 17% z 64 kobiet oraz 13% z 55
mężczyzn, natomiast zarówno 15% kobiet jak i mężczyzn posiadają
3-4 godziny czasu wolnego, które wykorzystują na aktywność fizyczną.

Wykres 6. Miejsce najczęstszego przebywania w czasie wolnym
pod względem płci

Wykres 7. Podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym
pod względem płci
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Wykres 8. Ilość czasu w tygodniu poświęcony na aktywność fizyczną
pod względem płci

Wykres 9. Rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej w czasie wolnym
pod względem płci

Jakie formy aktywności fizycznej w swoim czasie wolnym preferują
badani przedstawiono na wykresie 9. Wśród mężczyzn najbardziej
popularnymi formami aktywnego spędzania czasu są: piłka nożna –
10%, jazda na rowerze – 9%, oraz spacery – 7%. Kobiety wybierały
najczęściej jazdę na rowerze oraz spacery – po 8%, jazdę na rolkach –
7%, taniec – 6% i fitness – 5%. Reszta odpowiedzi rozkłada się w miarę
po równo aktywności takie jak: siatkówka, siłownia, pływanie,
koszykówka, sporty walki, tenis i chodzenie po górach oraz w opcji
„inne”: tenis stołowy, kajakarstwo, unihokej, szachy, jazda konna.
Dane przedstawione na wykresach nr 7, 8, 9, stanowią odpowiedź
na pytanie badawcze nr 1 i 5. (Czy uczniowie podejmują aktywność
fizyczną w czasie wolnym? Jaki jest wymiar czasu wolnego
poświęconego na aktywność fizyczną?).
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Wykres 10. Motywy podejmowania aktywności fizycznej
w czasie wolnym pod względem płci

Głównymi motywami (wykres 10) podejmowania aktywności w czasie
wolnym są: dbanie o utrzymanie prawidłowej masy ciała ( 8% kobiet
i 5% mężczyzn), dążenie do bycia lepszym (8% kobiet i 4% mężczyzn),
dążenie do uzyskania lepszej kondycji (7% kobiet i 6% mężczyzn),
wyładowanie energii (7% mężczyzn i 4% kobiet) oraz spotkania
z przyjaciółmi (6% kobiet i 4% mężczyzn. Wyniki te stanowią odpowiedź
na pytanie badawcze nr 2 (Jakie są motywy podejmowania
aktywności fizycznej w czasie wolnym?).

Wykres 11. Deklarowane formy spędzania wolnego czasu pod względem płci

Wykres 11 ilustruje ogólne formy spędzania wolnego czasu
przez badaną młodzież. Można tu zauważyć, że najczęściej
deklarowanymi sposobami spędzania czasu wśród chłopców
w tym wieku są gry komputerowe (11%), spotkania z przyjaciółmi (7%),
oraz sport (6%). Dziewczęta natomiast najczęściej deklarowały,
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że lubią spotykać się z przyjaciółmi (10%), słuchać muzyki i robić
zakupy (6%) oraz lubią też spać (5%). Dane przedstawione na wykresie
są odpowiedzią na pytanie badawcze nr 5. (Jakie formy aktywności
podejmują badani w wolnym czasie?).

Wykres 12. Deklarowany dzienny czas korzystania z Nowoczesnych
Technologii Komunikacyjnych pod względem płci

Z danych przedstawionych na wykresie 12 można zauważyć,
że zdecydowana większość kobiet i mężczyzn spędza przynajmniej
2 godziny dziennie na korzystaniu z Nowoczesnych Technologii
Komunikacyjnych. Odpowiedzi kobiet i mężczyzn są porównywalne,
a warte uwagi jest to, że 40% ankietowanych spędza 3 godziny
dziennie w świecie Nowych Mediów.
DYSKUSJA
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić,
że gimnazjaliści cechują się dostateczną aktywnością fizyczną.
W badaniach Kultysa (2017) uczniowie udzielający odpowiedzi
na
pytania
o
formy
aktywności
ruchowej
najczęstszymi
odpowiedziami były gry zespołowe i jazda na rowerze 66%
ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się spacery
oraz wyjścia z psem (Kultys 2017). Podobne odpowiedzi udzielali
gimnazjaliści w badaniach Wojtyły i wsp. (2011), gdzie głównym
wysiłkiem fizycznym dzieci są lekcje wychowania fizycznego (88%)
i dojście do szkoły (61%). W tych samych badaniach połowa
ankietowanych twierdzi, że ich aktywność fizyczna związana z grami
i zabawami oraz uprawianiem sportu, a prawie 40% ankietowanych
deklaruje, że czynnie uprawia jakąś wybraną dyscyplinę sportową
(najczęstsze formy to piłka nożna oraz pływanie). Badania własne
przeprowadzone w 2017 roku w znacznym stopniu potwierdzają wyniki
ankiet uzyskanych przez innych badaczy (Wojatyła i wsp., 2011).
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Dzięki przeprowadzonej analizie odpowiedzi udzielonych w ankietach
przez młodzież ze szkoły miejskiej i wiejskiej można stwierdzić,
że młodzież chętnie podejmuje aktywność fizyczną (66% badanych
dziewcząt i 74% chłopów często lub bardzo często podejmuje
aktywność fizyczną. Pod względem wieku 69% 14-latków często
lub bardzo często podejmuje aktywność fizyczną w wolnym czasie,
74% badanych w wieku lat 15 często lub bardzo często podejmuje
aktywność fizyczną, 66% 16-latków często lub bardzo często
podejmuje
aktywność
fizyczną.
Pod
względem
lokalizacji,
68% młodzieży miejskiej często lub bardzo często podejmuje
aktywność fizyczną, 71% młodzieży wiejskiej często lub bardzo często
w czasie wolnym podejmuje aktywność fizyczną. Ponadto najczęściej
wybieranymi motywami podejmowania aktywności fizycznej wśród
ankietowanych dziewcząt były: dbanie o utrzymanie prawidłowej
masy ciała i dążenie do bycia lepszym (po 14%), 12% dziewcząt
udzieliło odpowiedzi dążenia do lepszej kondycji. Motywem 11%
ankietowanych
dziewcząt
są
spotkania
z
przyjaciółmi,
a 10% poprawa nastroju. Wśród odpowiedzi chłopców najczęstszym
motywem podejmowania aktywności fizycznej jest wyładowanie
energii (14% ankietowanych) oraz dążenie do lepszej kondycji
(13% odpowiedzi). 12% chłopów udzieliło odpowiedzi dbania
o prawidłową masę ciała, a po 10% ucieczka od stresu, dążenie
do bycia lepszym oraz spotkania z przyjaciółmi. W pytaniu o rodzaj
najczęściej
podejmowanej
aktywności
fizycznej
badanych
gimnazjalistów 16% dziewcząt udzieliło odpowiedzi spacery, 15%
jazda na rowerze, 12% jazda na rolkach, 12% tenis, a 10% taniec.
Wśród chłopców 22% udzieliło odpowiedzi piłka nożna, 21% jazda
na rowerze, a 15% spacery. Natomiast z odpowiedzi na pytanie
o poświęconą ilość czasu na podejmowanie aktywności fizycznej
można wywnioskować, że znaczna ilość kobiet i mężczyzn posiada
czas wolny na uprawianie aktywności fizycznej. Analiza przedstawia
się następująco:
• wśród kobiet:
§ 1 - 2 godziny- 40% badanych,
§ 3 - 4 godziny- 27% badanych,
§ 5 godzin i więcej- 32% badanych kobiet,
• wśród mężczyzn:
§ 1 - 2 godziny- 40% ankietowanych,
§ 3-4 godziny- 31% badanych,
§ 5 godzin i więcej- 29% ankietowanych mężczyzn.
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Należy jednak pamiętać, że część badanych gimnazjalistów cechuje
się niedostateczną aktywnością fizyczną, którą można zauważyć
głównie
wśród
młodzieży
szkół
ponadpodstawowych
(Mynarski, 2005). Przyczyną tego zjawiska mogą być szkolne
obowiązki, których spełnienie dla dzieci jest najistotniejsze, nierzadko
pod wpływem nauczycieli i rodziców. Często Ci ostatni największy
nacisk kładą na intelektualny rozwój dziecka, tym samym fundują
im masę pozalekcyjnych zajęć, po których dziecko nie ma ochoty
ani siły na jakikolwiek fizyczny wysiłek, nie wspominając
już o zapewnieniu niezbędnej w jego wieku dawki ruchu. Nie sposób
również
nie
wspomnieć
o
zagrożeniach
cywilizacyjnych
i technologicznych, które są nieodłącznym elementem dzisiejszych
czasów. Komputery, smartfony, konsole do gier komputerowych
i przede wszystkim telewizja zmieniają nasze życie. Wspomniane
w I rozdziale badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych
na ponad 2 tysiącach dzieci i młodzieży między 8, a 18 rokiem życia
wynika, że spędzają oni ok 7,5 godz dziennie na korzystaniu
z elektroniki i Internetu. (Spitzer, 2013). To więcej niż wynosi ich czas
spania. Jak pisze dalej Manfred Spitzer (2013) w podobnych
badaniach przeprowadzonych w Niemczech wśród niemieckich
uczniów, średni czas korzystania z mediów przez dziewiątoklasistów
wynosi 7,5 godziny, przy czym nie uwzględniono telefonów
komórkowych i odtwarzaczy mp3.
Okres dorastania jest momentem, w którym wykształcone zdrowe
nawyki oraz zachowania będą procentowały na następne lata.
Nie zapominajmy, że aktywny tryb życia i szeroko rozumiana
aktywność fizyczna, również poprzez sport, nie tylko przyczynią
się do braku chorób np. otyłości w wieku dorosłym. Dbałość o dobry
wygląd i sylwetkę nie tylko dobrze wpływa na nasze zdrowie,
ale również psychikę. Podnosi pewność siebie, co przekłada
się na zminimalizowanie przynajmniej niektórych zaburzeń w dorosłym
życiu. Tak, więc w okresie gimnazjalnym należy stosować różnego
typu zachęty, które będą nakłaniały do zwiększenia aktywności
fizycznej. Przykładem może być uprawianie sportu i różne formy
aktywności ruchowej, które są przyjętą formą stosowanych zachęt
(Wojtyła i wsp. 2011).
Częsta aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, nie jest jednak regułą,
a niski poziom aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w krajach
wysokorozwiniętych jest podstawowym problemem. Jak wykazuje
Wojtyła (2011) 60% młodzieży siedzi codziennie lub prawie codziennie
przed komputerem, a podobny odsetek przy telewizorze.
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Jak można zauważyć w badaniach własnych 14% ankietowanych
zakreśliło gry komputerowe jako preferowaną formę spędzania
wolnego czasu. Często wybieraną odpowiedzią było również
surfowanie po Internecie. Niezależnie od lokalizacji szkoły odpowiedzi
miały zbliżony rozkład. Względem zmiennej - płci - mężczyźni częściej
niż kobiety wybierali gry komputerowe, natomiast wśród kobiet
stosunkowo często wybieraną formą aktywności fizycznej były zakupy.
Dlatego bardzo ważna jest w dzisiejszych czasach rola nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy powinni propagować aktywność
fizyczną i sport wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcać młodzież
do codziennego wysiłku fizycznego. Realizacja programów
propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia powinno
przynosić pozytywne rezultaty (Wojtyła i wsp. 2011).
PIŚMIENNICTWO:
PUBLIKACJE:
1. Bielski J. 2012. Podstawowe problemy teorii wychowania
fizycznego. Wyd. Impuls, Kraków.
2. Chromiński Z. (1987). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży.
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
3. Czajka S.
(1979). Z problemów czasu wolnego. Instytut
Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
4. Czerepaniak – Walczak M. 1997. Gdy po nauce mamy wolny
czas. Wyd. PoNad, Szczecin.
5. Dąbrowski A. 2006. Zarys teorii rekreacji ruchowej.
Wyd. Almamer, Warszawa.
6. Dąbrowski Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa,
7. Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.). 2015. Edukacja
jutra. Aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu
wolnego. Wyd. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
8. Drabik J., (1995). Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży,
Wydawnictwo AWF, Gdańsk.
9. Drabik J., (1997). Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna
jako mierniki zdrowia człowieka, Wydawnictwo Uczelniane
AWF, Gdańsk.
10. Górski J., (2011). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
11. Horn, T. S. and Horn, J. L., (2012). Family Influences on Children's
Sport
and
Physical
Activity
Participation,
Behavior,
151

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

and Psychosocial Responses, in Handbook of Sport Psychology,
Third Edition (eds G. Tenenbaum and R. C. Eklund), John Wiley
& Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
12. Jaskólski A, Jaskólska A,. (2006). Podstawy fizjologii wysiłku
fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. Akademia
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław.
13. Jaskólski A. (2002). Podstawy fizjologiczne wysiłku fizycznego
z zarysem fizjologii człowieka, Wydawnictwo AWF Wrocław,
Wrocław.
14. Kamiński
A.
1992.
Funkcje
pedagogiki
społecznej.
Wyd. PWN, Warszawa.
15. Kultys K., (2017). Formy spędzania czasu wolnego a nastawienie
do wychowania fizycznego w opiniach bydgoskich
gimnazjalistów. Wychowanie fizyczne i zdrowotne, nr 3/2017,
Bydgoszcz.
16. Marek L.2012. Od próżnowania do rozwoju osobowego.
Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
17. Mroczkowska D., (2011). Czas wolny – Refleksje, dylematy,
perspektywy, Difin Spółka Akcyjna, Warszawa.
18. Muszyński W., Sokołowski M. 2008. Homo creator czy homo
ludens? nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego.
Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
19. Mynarski W., Tomik R., (2005). Formy i zakres aktywności
ruchowej w czasie wolnym uczennic i uczniów gimnazjum,
AWF Katowice, Katowice.
20. Pięta J., (2008). Pedagogika czasu wolnego, ALMAMER Wyższa
Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
21. Rojek Ch. 2009. The Labour of Leisure. The Culture of Free Time
SAGE, London s. 3-4.
22. Słupik S. 2004. Czas wolny dzieci i młodzieży ,,Polityka
Społeczna nr 9.
23. Spitzer M. 2016. Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje
nasze zdrowie. Wyd. Dobra Literatura, Słupsk.
24. Spitzer M., (2013). Cyfrowa demencja, Wydawnictwo Dobra
Literatura, Słupsk.
25. Starosta W. (2006). Ruch w życiu człowieka i jego znaczenie
dla zdrowia, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Supraślu.

152

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:
1. http://www.ogn.com.pl/hipokinezja-a-uklad-krazenia/
[24.06.2017].

WAYS OF SPENDING FREE TIME AND IT'S DIMENSION AMONG
ADOLESCENTS ON THE EXAMPLE OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
SUMMARY
The article raises the issues connected with leisure time activities
of adolescents. The research was conducted on a group of students
from a randomly selected junior high school. Students were asked
how they understand the notion of leisure time, how much leisure time
they have at the weekdays and at the weekends, and how they
spend it. The authors also discuss the issue of physical activity
in adolescents’ leisure time and their use of modern communication
technologies.
The
diagnostic
survey
has
been
applied
and the participants’ sex was selected as the main variable
differentiating the attitude of adolescents towards leisure time.
The analysis revealed both similarities and differences in some variable
ranges.
KEY WORDS: Leisure time, Physical activity, Adolescents
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STRESZCZENIE
Badania przeprowadzone na grupie tancerzy ze szkoły tańca
„Grawitacja Dance Academy Oświęcim” podejmują problematykę
aktywności fizycznej osób w różnym wieku i płci związanej z formą
ruchową, jakim jest taniec. Badaniami objęto tancerzy w wieku
od 7 do ponad 50 lat, kobiety i mężczyzn, mieszkających zarówno
w mieście jak i na wsi. W badaniach wzięło udział 178 osób.
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy czym część
osób wypełniła ankietę w wersji papierowej podczas zajęć
tanecznych, a część za pomocą kwestionariusza internetowego.
Wyniki uzyskane podczas badania ujawniły szereg zależności
względem przyjętych zmiennych niezależnych takich jak płeć, wiek,
miejsce zamieszkania. Analizowano przede wszystkim motywy
podjęcia aktywności tanecznej i jej kontynuacja, emocje
towarzyszące podczas zajęć i występów. Poszukiwano również
uniwersalnych motywów, które przyświecają tancerzom niezależnie
od
przyjętych
zmiennych
niezależnych.
Obserwowano
także różnicowanie preferowanej aktywności tanecznej względem
płci i wieku. Zauważono, że zdecydowanie więcej kobiet podejmuje
aktywność taneczną od mężczyzn, Analiza wyników wskazuje również,
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że najczęściej preferowaną formą tańca jest hip-hop w grupach
młodszych, natomiast wśród seniorów powyżej 50 roku życia, taniec
towarzyski. Motywy, które inspirują tancerzy do podejmowania ciągłej
aktywności ruchowej są zróżnicowane i zależne od płci i wieku
badanych. Wśród czynników motywujących wymienić można:
zdobycie nowych doświadczeń, chęć poprawy samopoczucia,
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz miła atmosfera
podczas zajęć.
SŁOWA KLUCZE: Taniec, Aktywność fizyczna, Motywy aktywności
tanecznej
WSTĘP
Taniec jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego już od wielu lat.
Jego udokumentowane początki sięgają do 20 tysiąclecia p.n.e.
Dowodem na istnienie takiej formy kultury są rysunki naskalne
oraz malowidła. Zabytki z tych epok związane z tańcem odnaleziono
m.in. we Francji, Afryce Południowej, Meksyku, Hiszpanii
oraz w górnym Egipcie (Turska 1983). Od zarania dziejów ruch
sprawiał człowiekowi przyjemność, lecz z czasem zaczęto używać
tańca do celów praktycznych. W związku z narastającymi potrzebami
powstawały:
• tańce wojenne - były oparte na powielaniu ruchów walki
z wrogiem. Miały one za zadanie motywować wojowników
do bitwy, a także przynieść zwycięstwo, dzięki magii tańca,
w którą wierzono;
• tańce wegetacyjne – były stricte związane z porami roku
i uprawami rolnymi. Ich celem było sprowadzenie urodzaju.
Ludzie naśladowali ruchy pracy przy roli oraz zjawiska
przyrodnicze;
• tańce miłosne – celem tańców miłosnych było zwrócenie
uwagi osobnika płci przeciwnej. Świadczyły one o rozwoju
psychicznym i uczuciowym człowieka;
• tańce myśliwskie – miały za zadanie pomóc ludziom zdobyć
odzież oraz pożywienie; tańczący symulowali ruchy zwierzyny,
na którą trwało polowanie, by zwabić ją bliżej siebie
i zaatakować z łatwością;
• tańce kultowe (religijne) – to rodzaj tańca, który do dziś istnieje
wśród plemion m.in. afrykańskich, azjatyckich oraz plemion
z ameryki południowej. Takie plemiona wierzą kult zmarłych
przodków, kulty astralne czy też zwierzęce. Podczas tańców
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religijnych ludzie czcili swoje totemy, chcąc z nimi zwiększyć
swoją łączność;
• tańce lecznicze – były najczęściej uprawiane przez szamanów,
lecz również przez członków rodziny, lub samego chorego.
Ich celem było wypędzenie choroby z ciała człowieka;
• tańce pogrzebowe – miały za zadanie sprowadzić spokój
dla zmarłej osoby. Ludzie wykonywali ten taniec, by dusza
zmarłego nie zmieniła się w demona zła. (Turska, 1983).
W starożytności taniec przeniknął do codziennego życia starożytnych
Greków. Miał charakter religijny, jak i czysto rozrywkowy
(pojawiał się już w teatrze). Przypisywano mu już wartość etyczną,
wspominały o nim wybitne jednostki jak Sokrates czy Platon.
Za funkcję tańca greckiego uważano kształtowanie piękna ducha
człowieka, przez piękne ruchy. Początkowo tańce związane
były mocno z kultem Dionizosa, boga latorośli. Tańczono do hymnów
ku
jego
czci,
ruchom
brakowało
estetyczności.
Cechami charakterystycznymi były chaos i gwałtowność.
W późniejszych czasach tańce wykonywano, by czcić Apollina,
który był bogiem słońca i przywódcą muz. Były to korowody tworzone
przez dziewczęta i chłopców, nazywane choreiami. Tańczono wokół
ołtarza przy pieśniach chóru. Zapoczątkowało to grecką tragedię
(Turska 1983).
W późniejszym okresie można wyróżnić taniec spartański.
Służył powiększaniu sprawności młodzieńców mieszkających
w Sparcie. Taniec kształtował ich siłę, wytrzymałość, gibkość
oraz zręczność. Wśród tańców spartańskich możemy wyróżnić:
• pyrriche – ten taniec pokazywał ruchy związane z ruchami
w czasie walki, był oparty na pantomimie. Tańczono w szacie
koloru krwi oraz z bronią w ręku. Pyrriche było symbolem
podziękowań dla bogów za zwyciężoną walkę;
• embaterion – był to rodzaj marszu, towarzyszył Spartanom
w drodze na bitwę. Był to taniec bardzo żywy, zawadiacki;
• gymnopedia – wchodziły w skład spartańskich igrzysk
sportowych. Mogli w nim uczestniczyć wolni obywatele
ówczesnej Grecji. Tańce te uprawiali ludzie pozbawieni ubrań.
Miało to swoje znaczenie, ponieważ tancerze za zadanie mieli
pokazać siłę i piękno ludzkiego ciała. Towarzyszyły im pieśni
chóru m.in. ku czci Appollina.
Kiedy Spartanie zaczęli tracić swoje wpływy, na front greckich miast
wysunęły się Ateny. Jest to równocześnie okres rozkwitu kultury
w Grecji. Taniec zaczął odgrywać bardzo ważną rolę w teatrze.
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Wykonywano spokojne, ciche ruchy – w tragedii oraz tańce
groteskowe i szalone – w komedii. Funkcją tańca w teatrze
było zapewnienie rozrywki obywatelom, jak i kształcenie kulturalne.
Warto wyróżnić sykkinis – ateńskie tańce, które miały na celu
parodiowanie ważnych osobistości, a nawet bogów (Lawlers 1964)
Rzymianie znani byli ze swego surowego, wojskowego charakteru,
co było przyczyną braku samodzielnej kultury tanecznej.
Ludzie nie traktowali tańca symbolicznie ani jako dzieło sztuki,
wręcz uważano go za lichą rozrywkę. Taniec nabrał większego
znaczenia
dopiero
za
czasów
cesarza
Oktawiana.
W teatrze powstała pantomima – wszystkie słowa zostały zastąpione
gestami
i
mimiką.
Nazywano
je
wręcz
nieprzyzwoitymi.
Wraz ze wzrostem znaczenia tańca, zaczęto poświęcać więcej uwagi
jego technice. Ruchów tanecznych uczono już od najmłodszych lat.
Zmierzano do osiągnięcia idealnej techniki tanecznej – prostych linii
ciała, harmonii, ruchów. W okresie hellenistycznym utworzone
pierwsze zawodowy grupy tancerzy, które za swój występ pobierały
opłaty. W I-II w.p.n.e kulturę hellenistyczną, zaczęła wyprzedzać
kultura Rzymu. Do historii tańca pantomima przeszła jako artystyczna
zdobycz Starożytnego Rzymu (Turska 1983).
W średniowieczu można było wyróżnić kilka rodzajów tańca:
• dworski – rozpoznawalny głównie w środowisku społecznej elity,
był on rozrywką, formą spędzania wolnego czasu. Widowiska
tworzone były przez akrobatów oraz linoskoczków, w czasie
późniejszym, na dworach pojawili się błaźni, którzy zabawiali
towarzystwo dworskie tanecznym krokiem, oraz kuglarze;
• religijny – w 1462 r król Francji René d'Anjou organizował
procesję, którą nazywano Lou Gou. Francuska procesja miała
miejsce dzień przed Bożym Ciałem. Był to swoisty rodzaj baletu,
który zawierał sceny alegoryczne, tańczone oraz mimiczne.
Król sam komponował muzykę na ceremonię;
• rytualny – towarzyszył najczęściej religijnym ceremoniom,
najbardziej znany z terenów hiszpańskich. Chłopięcy chór
odgrywał rodzaj baletu przed Świętym Sakramentem.
Do dzisiejszego dnia tańce te można obejrzeć w Sewilli
podczas obchodów Bożego Ciała;
• epicki – tańce zachowane ze średniowiecza to 46 utworów
muzycznych, są to tańce korowodowe i kołowe.
(https://www.fit.pl/taniec/taniec-w-sredniowieczu 22.02.2018r.)
W epoce odrodzenia ponownie zaczęto mówić o tańcu, jak o dziele
sztuki.
Wyzwolenie
człowieka
ze
średniowiecznej
ascezy
157

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

spowodowało chęć do urządzania festynów, uroczystości,
na których można było ujawnić taneczne umiejętności.
W związku z tym, pojawił się kult ciała w ruchu tanecznym.
Pociągnęło to za sobą poziom wymagań estetycznych. Wzrósł, zatem
poziom techniki, zainteresowanie teoretycznym aspektem tańca –
powstało wiele dzieł literatury o tańcu. We Francji utworzyło się ballo –
taniec, balletto – widowisko tańczone, które jako balet istnieje do dziś.
Rok 1581 uważa się za datę powstania baletu dworskiego.
(http://meakultura.pl/edukatornia/taniec 22.02.2018r.)
Na przełomie XVIII i XIX wieku wyraźnie uformowały się zasady tańca
klasycznego. Carlo Blasis, włoski pedagog, opracował zasady ruchu
w tańcu, sklasyfikował zasady techniki oraz stworzył metodę
nauczania – praktyczną i teoretyczną. W epoce romantyzmu balet
był narzędziem szerzenia idei. Sztuka miała być ucieczką do innej,
magicznej krainy. Taniec miał wzruszać, wyrażać piękno poetyckie
(Kobylarek i wsp. 2010).
Początek XX wieku był okresem zmian. Michaił Fokin, to reformator,
który próbował sprowadzić taniec do formy prostej, naturalnej.
Oprócz klasycznego tańca powstały w tym okresie inne formy
taneczne, które opierały się na ruchu naturalnym. Isadora Duncan,
była jedną z pierwszych kobiet, która porzuciła krępujące ruchy
i sztywne ramy tańca klasycznego. W ten sposób stworzyła taniec
wyzwolony, którego celem było ukazanie emocji, tworzenie piękna
(Sirotkina 2010).
Skutkiem ciągłego niedosytu tańca, były ciągle tworzące się nowe
formy ruchu. Jeden z nich – taniec wyrazisty - zapoczątkowała
Mary Wigman. Technika tańca wyrazistego polega na wyrażaniu
poprzez ruchy emocji, przeżyć. Stawiała na wyraz emocjonalny
ukazany przez ruch ciała tancerza. (Kuźmińska 2002)
W rozwoju sztuki tanecznej oryginalnością wyróżnił się taniec
nowoczesny. Martha Graham była pionierką tego stylu.
Za jego fundament podała fizyczny wysiłek, wydłużanie i skracanie
ruchu. Bardzo ważną zasadą tańca nowoczesnego jest ciągłość
ruchów i dynamika ciała (LaMothe 2006).
Gdy nastąpił gwałtowny rozwój muzyki jazzowej zaczęły powstawać
tańce, których autorami byli Afroamerykanie. Style te były bardzo
energiczne, egzotyczne, rytmiczne, przez co zyskały wielu
zwolenników. Nazwano je tańcem jazzowym. Technika oparta
jest na afrykańskim stylu poruszania się, łączy ze sobą założenia tańca
klasycznego i nowoczesnego. Taniec jazzowy charakteryzuje
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naturalność
jak
i
spontaniczność
ruchów.
(http://napieciolinii.pl/historia-tanca-jazzowego/ 22.01.2018r.).
Oprócz tańca profesjonalnego, scenicznego, taniec jest ważną formą
rozrywki. Ludzie spotykają się na zabawach, tańczą i spędzają
przyjemnie czas. Dawniej tańczono na balach w eleganckich
strojach, obecnie zwyczaje się zmieniły, lecz można jeszcze spotkać
bale okazjonalne. W różnych historycznych okresach popularne
były coraz to inne style taneczne.
W XIX w. pojawiały się kolejno: „walc wiedeński”, „tango”,
„charleston”,”rock and roll”, „twist”. Co ciekawe, początkowo
każdy
z
wyżej
wymienionych
tańców
krytykowany
był przez społeczeństwo ze względu na erotyzm. W późniejszym
okresie pojawiały się na zabawach tańce integracyjne. Tańczono
je
w grupach,
parach.
Przykładowe
tańce
integracyjne
to „kaczuszki”, „macarena”, „mambo”. Charakteryzuje je prostota,
nie wymagają dużych zdolności tanecznych (Kuźmińska 2002).
W latach 70 narodziła się kultura Hip Hop. Powstała ona w jednej
z dzielnic Nowego Jorku. Esencją Hip Hopu jest dobra zabawa,
od samego początku był on zjawiskiem społecznym – jedyną
alternatywą dla przytłoczonych realiami dzieci z Bronxu. Taniec ten,
jak każdy, ma swoją technikę, jednakże nie jest ona sztywna. Tancerz
ma możliwość wykonywać kroki podstawowe na swój własny,
indywidualny sposób i jest do doceniane bardziej, niż wykonywanie
ich w podstawowej formie. Hip hop daje ogromne pole do popisu,
jest zabawą. Cechuje go dynamika, rytm oraz różnorodność
wykonywanych ruchów. Skomplikowane koordynacyjnie ruchy
w hip hopie nadają mu dużej specyfiki. Jest to taniec uliczny,
nie ma w nim wielu sztywnych zasad. (http://nbds.pl/ 17.01.17r.)
Z potrzeby ukazania swoich sprawności powstał taniec sportowy.
Został on uznany za jedną z dyscyplin sportowych. W Polsce powstał
Polski Związek Tańca Sportowego, którego statut za tańce sportowe
uważa: taniec towarzyski, disco dance, hip hop, break dance, swing
dance, dance show i inne (http://pztsport.pl/ 22.01.2018).
Jednoznaczne zdefiniowanie, czym jest taniec współczesny nastręcza
pewnych trudności. Lukian z Samosat podał jedną z pierwszych
definicji „taniec zjawił się równocześnie z tą chwilą, w której powstał
wszechświat,
źródłem
tańca
jest
odwieczna
miłość”
(Lukian z Samosat 1951) Inną definicję podał Émile Jaques-Dalcroze
„taniec jest sztuką wyrażania uczuć rytmicznymi ruchami ciała”
(Dalcroze 1965). Również Polacy próbowali się podjąć zadania
zdefiniowania tańca. Irena Turska napisała, że „taniec to fizyczne
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i myślowe ustosunkowanie się człowieka do przestrzeni i czasu”
(Turska 1965). Natomiast Bożena Bednarzowa stwierdziła, że „taniec
to wszechstronny ruch fizyczny, gwarantujący harmonijny rozwój
organizmu, szczodrze wzbogacony o gamę przeżyć psychicznych,
jakie daje kontakt z rytmem i melodią” (Bednarzowa 1978).
Na przestrzeni lat taniec kształtował się bardzo różnorodnie, przybierał
nazwy i charakterystyczną dla siebie technikę. Na świecie istnieje
wiele odmian, lecz wymienia się te najbardziej tradycyjne:
• tańce ludowe (narodowe, regionalne),
• tańce towarzyskie (latynoamerykańskie, standardowe),
• widowisko baletowe (taniec klasyczny, taniec nowoczesny,
jazzowy, współczesny),
• tańce charakterystyczne (grecki, rosyjski),
• taniec sportowy (hip hop, taniec jazzowy, dancehall, break
dance,
taniec
towarzyski)
(http://flamencoarte.com/technikitan.htm 22.01.2018).
Celem badań było określenie, jakie czynniki motywują ludzi
do podejmowania aktywności tanecznej. W szczególności podjęto
się zbadać, jak różnią się te motywy w poszczególnych grupach
wiekowych oraz jak są zależne od uprawianego stylu tanecznego.
METODOLOGIA BADAŃ
Badaniami objęto grupę osób w różnym wieku i różnej płci
uczęszczających na zajęcia taneczne. Ogólnie przebadano
178 osób. Zdecydowana większość badanych to kobiety, bo aż 76%.
Największa
ilość
respondentów
jest
w
wieku
7-15
lat.
A kolejna najbardziej liczna grupa to tancerze w wieku 20-49 lat.
Miejsce zamieszkania badanych rozkłada się prawie po równo niewiele więcej osób mieszka w mieście (60%), niż na wsi (40%).
Najczęściej uprawianym stylem tanecznym są: hip hop, taniec
towarzyski oraz jazz (badani mieli możliwość wybrać więcej niż jedną
odpowiedź).
W oparciu o te założenia postanowiono następujące pytania
badawcze:
1. Jakie motywy zdecydowały o podjęciu aktywności tanecznej
w poszczególnych grupach wiekowych?
2. Czy występują motywy uniwersalne (charakterystyczne)
dla wszystkich grup?”
3. Jakie motywy decydują o ciągłym podejmowaniu aktywności
tanecznej w poszczególnych grupach?
4. Czy płeć różnicuje motywy aktywności tanecznej?
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5. Czy wiek tancerzy różnicuje preferowany styl taneczny?
6. Czy miejsce zamieszkania różnicuje motywy podejmowania
aktywności tanecznej?
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego.
Materiał empiryczny zebrano przy pomocy dwóch narzędzi,
mianowicie Kwestionariusza ankiety dla dzieci oraz Kwestionariusza
dla dorosłych. Oba kwestionariusze zostały ułożone w taki sposób,
by można było porównać ich odpowiedzi. W badaniu użyto również
kwestionariusza internetowego. Na papierową wersję odpowiedziało
103 badanych, natomiast odpowiedzi w internecie udzieliło 75 osób.
Badania przeprowadzone zostały w kwietniu 2017r. Przedmiotem
badań były motywy podejmowania aktywności tanecznej przez ludzi
z poszczególnych grup wiekowych: 7-15 lat, 16-19 lat, 20-49 lat
oraz 50 i więcej. W badaniu wzięli udział tancerze z oświęcimskiej
Grawitacja Dance Academy, seniorzy, którzy trenują w Domu Kultury
w Kętach oraz internauci, którzy uczęszczają na zajęcia taneczne.
WYNIKI BADAŃ
Zdecydowana większość respondentów (wykres 1), to tancerze
ze stażem dłuższym niż 5 lat. Jedynie w grupie wiekowej powyżej
50 roku życia nikt nie wybrał tej odpowiedzi, aczkolwiek większość
z seniorów uczęszcza na zajęcia taneczne od 3-4 lat.
Można przypuszczać, iż większość z grupy badanych ma styczność
z aktywnością taneczną długi czas. Najmniej badanych tancerzy
uczęszcza na zajęcia taneczne mniej niż rok.

Wykres 13. Staż badanych tancerzy ze względu na wiek

Najczęściej wybieranym tańcem wśród badanych (wykres 2) był Hip
Hop - 45% respondentów. Najwięcej tych odpowiedzi wybrali
respondenci w wieku między 7 a 15 rokiem życia. W tej grupie
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wiekowej popularnym stylem jest również jazz. Między 16 a 19 rokiem
życia, większość badanych tańczy Hip Hop. Reszta odpowiedzi
rozkłada się w miarę równo pomiędzy style takie jak: taniec
towarzyski, jazz, dancehall. Warto zauważyć, iż w jednej z najstarszych
grup, mianowicie 20-49 lat, taki sam procent badanych uprawia
taniec towarzyski i Hip Hop. W grupie wiekowej 50 lat i więcej, wszyscy
respondenci wybrali „taniec towarzyski”, jako styl tańca,
z którym mają styczność. Jest to jedyna grupa, w której 100%
badanych odpowiedziało tak samo. Powyższe dane są odpowiedzią
na pytanie badawcze nr 5. (Czy wiek tancerzy różnicuje preferowany
styl taneczny?).

Wykres 14. Uprawiany styl tańca ze względu na wiek

Najczęściej deklarowaną emocją (wykres 3), towarzyszącą tancerzom
przed zajęciami jest radość. Zniecierpliwienie zadeklarowała spora
część badanych w grupach wiekowych: 7-15 lat, 16-19 lat
oraz 20-49 lat. Znużenie odczuwają tylko nieliczni tancerze,
w wieku między 16 a 49 rokiem życia. Warto zaznaczyć, iż w najstarszej
grupie wszyscy respondenci zaznaczyli jedną odpowiedź, mianowicie
„radość”. Zniecierpliwienie odczuwa aż 25% badanych tancerzy.
6% badanych zaznaczyło odpowiedź „Inne” i znalazły się tam emocje
takie jak: entuzjazm, ekscytacja, brak sił, stres.
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Wykres 15. Emocje towarzyszące badanym przed zajęciami tanecznymi

Wykres 16. Motywy podjęcia aktywności tanecznej względem wieku

Jednym z przyjętych pytań badawczych było „Jakie motywy
zdecydowały o podjęciu aktywności tanecznej w poszczególnych
grupach?”. Poniższa analiza wyników odpowiedzi odpowiada
na to pytanie badawcze. Warto zaznaczyć, że (wykres nr 4),
odpowiedzi w grupie wiekowej 7-15 lat różniły się nieco, niż w grupach
starszych. Mianowicie, dzieci miały możliwość zaznaczenia
odpowiedzi, iż rozpoczęły swoją przygodę z tańcem, ze względu
na nacisk rodziców. Starsze grupy w tym miejscu spotkały odpowiedź
„Chęć zmiany stylu życia”. Każdy z respondentów miał możliwość
wybrania maksymalnie 3 odpowiedzi, w tym rubrykę „Inne”,
by móc wpisać własny motyw. Cała populacja badanych wybrała
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razem 422 odpowiedzi. Aż 81 razy została wybrana odpowiedź
„możliwość spełniania marzeń”, co daje 19% z całości odpowiedzi.
Również często badani odpowiadali, iż zaczęli tańczyć, ze względu
na chęć osiągania sukcesów. Tą odpowiedź wybrało 70 osób
(to 17% z całości odpowiedzi). 66 respondentów podjęło
się regularnej aktywności tanecznej, by wypełnić swój czas wolny
(16% z całości odpowiedzi). „Chęć przeżycia przygody” to jeden
z decydujących motywów dla 52 ankietowanych tancerzy.
8 osób wpisało swój własny motyw i były to: „żona”, „kobieta”,
„bo taniec to moja pasja”, „ze względu na zamiłowanie do tańca”.
W grupie wiekowej 7-15 lat najczęściej wybierane motywy
to „możliwość spełniania marzeń” (24%) oraz „chęć osiągnięcia
sukcesu” (24%). W grupie wiekowej 16-19 lat najczęściej wystąpiły
te same odpowiedzi, co w grupie młodszej. Dorośli w wieku 20-49 lat
najczęściej odpowiadali, iż zaczęli tańczyć, ponieważ chcieli
wypełnić czas wolny, oraz spełniać swoje marzenia. U seniorów
przodującymi motywami są: „chęć wypełnienia czasu wolnego”
(37%) oraz „konieczność zadbania o stan zdrowia i kondycję” (33%).
Co czyni te odpowiedzi charakterystycznymi dla danej grupy
wiekowej. Motywy uniwersalne to „chęć spełniania marzeń”
/” możliwość samorealizacji” (19%) oraz „chęć wypełnienia wolnego
czasu” (17%). To odpowiedź na postawione pytanie badacze 2: „Czy
występują motywy uniwersalne (charakterystyczne) dla wszystkich
grup?”
Kolejnym z pytań badawczych było „Jakie motywy decydują
o ciągłym podejmowaniu aktywności tanecznej w poszczególnych
grupach?” (pytanie 3). Wyniki badań na ten temat zostały
przedstawione powyżej w postaci wykresu 5. Respondenci mieli
możliwość wybrać więcej niż jeden, a maksymalnie trzy motywy,
którymi się kierują i wciąż podejmują się aktywności tanecznej.
W grupie wiekowej między siódmym, a piętnastym rokiem życia
odpowiedź „Satysfakcja z samego uprawiania dyscypliny,
jaką jest taniec” zamieniono na „nacisk rodziców”.
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Wykres 17. Motywy podejmowania ciągłej aktywności tanecznej
względem wieku

Najczęściej
wybieranym
motywem
przez
ogół
populacji
jest „zdobywanie nowych doświadczeń”, 18% z całej grupy
odpowiedzi. 74 osoby (15%) dalej podejmują się aktywności
tanecznej, ze względu na „miłą atmosferę na treningach”,
a tylko jedna odpowiedź mniej, czyli 73 osoby motywuje
się możliwością poprawy samopoczucia i nastroju (15%). Pozytywny
wpływ tańca na zdrowie motywuje 48 osób spośród badanych,
co daje wynik 10%. Niewiele mniej, bo 46 tancerzy (10%) podejmuje
się zajęć tanecznych ze względu na możliwość czynnego
wypoczynku, jaką dają im owa aktywność. Najmniejszą ilość wskazań
ma odpowiedź „możliwość zaimponowania innym osobom”
tylko 6 osób ją wybrało. (1%).
W najmłodszej grupie wiekowej (7-15 lat) najczęściej wybieranym
motywem jest zdobywanie nowych doświadczeń, prawie 24% osób
w tym przedziale wiekowym go wskazało. Równie popularnym
motywem jest „sprawdzenie swoich umiejętności (16%). Najrzadziej
padała
odpowiedź
„osiągnięcie
sukcesu
i
związanych
z tym gratyfikacji pieniężnych”. Tylko 3 osoby z tej grupy ją wskazało.
W starszej grupie, 16-19 lat, najczęściej pojawiającą się odpowiedzią
jest ta sama, co w młodszej grupie, prawie 22% ankietowanych
w tym wieku ją wybrało. Równie popularnymi motywami
są „możliwość poprawy samopoczucia” (17%) oraz „satysfakcja
z samego uprawiania dyscypliny jaką jest taniec” (16%). Stypendia,
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wyjazdy, oraz możliwość imponowania innym osobom, to motywy
które kierują tylko 2 tancerzami z tej grupy.
Różnice w odpowiedziach można zauważyć w grupie wiekowej
między 20 a 49 rokiem życia. Tutaj motywem przewodnim
jest ”Możliwość poprawy samopoczucia”, który został wskazany
przez prawie 18% respondentów w tym wieku. Miła atmosfera
na treningach, to równie często pojawiająca się odpowiedz.
Mianowicie, wybrało ją 15% tancerzy. Najrzadziej pojawiającymi
się motywami są: „możliwość zaimponowania innym osobom” (1%)
oraz „wysokie wyniki osiągane przez drużynę” (3%).
Kolejne analizy przedstawiają motywy podejmowania aktywności
tanecznej ze względu na płeć. Ich analiza pozwoli odpowiedzieć
na zadane pytanie badawcze: „Czy płeć różnicuje motywy
aktywności tanecznej?”
Badane kobiety zapytane o motyw, który kieruje nimi,
by podejmować się aktywności tanecznej najczęściej odpowiadały,
iż tańczą, by zdobyć nowe doświadczenia. Ta odpowiedź została
wybrana aż 75 razy, co daje prawie 20% z całej grupy kobiet.
Dwie odpowiedzi zostały wskazane taką samą ilość razy (54) i są to:
„Możliwość poprawy samopoczucia” (14%) oraz „Miła atmosfera
na treningach” (14%). 12% kobiet uczęszcza na zajęcia taneczne,
by sprawdzić swoje umiejętności, a 9%, by czynnie wypoczywać.
Tańczący mężczyźni, którzy wzięli udział w badaniu odpowiadali
podobnie, do tańczących kobiet, lecz nieidentycznie. „Możliwość
poprawy samopoczucia” (18%) oraz „Miła atmosfera na treningach”
(18%) to motywy, które zdobyły po 20 wskazań. To najczęściej
wybrane motywy. Kolejnym, jest „Pozytywny wpływ na zdrowie”,
który wskazało prawie 13% mężczyzn (u kobiet ten sam motyw
wybrało tylko 9%).
Przedstawione powyżej dane (wykres 6), pozwalają odpowiedzieć
na pytanie, czy płeć różnicuje motywy podejmowania aktywności
tanecznej. Jak widać, różnicuje je, ale w niewielkim stopniu.
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Wykres 18. Motywy podejmowania aktywności tanecznej
w zależności od płci

Podjęto również próbę analizy motywów podejmowania aktywności
tanecznej w zależności od miejsca zamieszkania (wieś vs. miasto).
Pozwala to odpowiedzieć na pytanie badawcze 6: „Czy miejsce
zamieszkania
różnicuje
motywy
podejmowania
aktywności
tanecznej?”
Badani tancerze, którzy mieszkają na wsi najczęściej wskazywali
motyw „zdobycie nowych doświadczeń” (23%). Kolejnym, często
wybieranym motywem jest: „miła atmosfera na treningach”,
którą wskazało 14% badanych z tej grupy. 12% osób z tej grupy
odpowiedziało, iż podejmują aktywność taneczną, by sprawdzić
własne umiejętności oraz dlatego, że taniec daje im możliwość
poprawy własnego samopoczucia. Mieszkańcy miast, którzy wzięli
udział w badaniu w 17% odpowiedzieli, iż ich motywem jest możliwość
poprawy samopoczucia. Miłą atmosferą na treningach kieruje się 16%
z nich. 14% tancerzy mieszkających w mieście podejmuje aktywność
taneczną ze względu na możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
Powyżej przedstawione dane odpowiadają na pytanie badawcze 6.
Mianowicie, miejsce zamieszkania różnicuje motywy podejmowania
aktywności tanecznej, lecz w bardzo małym stopniu.
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Wykres 19. Motywy podejmowania aktywności tanecznej w zależności
od miejsca zamieszkania

DYSKUSJA I WNIOSKI
Chociaż taniec towarzyszy ludzkości od czasów starożytnych,
to zarówno jego forma jak i motywy podejmowania aktywności
tanecznej ulegały na przełomie wieków ewolucji. Człowiek związany
jest z ruchem, aktywnością fizyczną już od pierwszych dni życia.
Taniec może pełnić doskonałą, jakże przyjemną, formę aktywności
ruchowej zarówno dla dzieci, jak i dorosłych oraz seniorów.
Autorka przeprowadziła badania na temat motywów podejmowania
aktywności tanecznej wśród tancerzy w czterech grupach
wiekowych: 7-15 lat, 16-19 lat, 20-49 lat oraz 50 lat i więcej.
Badane osoby uczęszczają na zajęcia ze styli tanecznych takich jak:
taniec towarzyski, jazz, hip hop, dancehall, balet i inne.
Poniżej przedstawione zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy
teoriami i badaniami, który wydano do tej pory, a badaniami autorki.
Warto zaznaczyć, iż wpływa aktywności ruchowej/fizycznej
oraz motywy jej podejmowania są przedmiotem nieustannych badań.
Przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety badanie
wykazło, iż zdecydowanie mniej mężczyzn podejmuje się aktywności
tanecznej niż kobiet. W badaniu wzięło udział 136 tańczących kobiet
a tylko 42 tańczących mężczyzn. Dlaczego mężczyźni stronią
od tańca? Tego tematu podjęła się już w 2013 roku Maxine Leeds
Craig w publikacji „Sorry I Don't Dance: Why Men Refuse to Move”.
Kobiety nie wstydzą się tańczyć, sprawia im to przyjemność.
Dlaczego więc mężczyźni rzadziej wybierają taniec, jako formę
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aktywności ruchowej? Otóż wyżej wymieniona autorka w swojej
publikacji jako powody podaje męski sowinizm, seksualność
oraz problem męskości. Wydaje się, iż mężczyźni wstydzą się tańczyć,
ze względu na definicję męskości. Boją się, że taniec odejmie
im na „męskiej” wartości. Boją się, ze zostaną wyśmiani przez innych
mężczyzn, dla których taniec to forma aktywności wyłącznie
dla kobiet. Mężczyźni wolą spędzać czas wolny na graniu w piłkę
nożną niż na sali tanecznej z lustrami (Leeds 2013).
Przechodząc do kwestii, co skłoniło badanych tancerzy do wybrania
zajęć tanecznych? Analiza wyników dotyczących tego zagadnienia
odpowiada na pytanie badawcze nr 1. Dane zostały zestawione
w zależności od grupy wiekowej. U dzieci, w wieku 7-15 lat góruje
chęć osiągania sukcesów oraz spełniania marzeń. Zestawiając
to z typami motywacji, które poddał Gracz i Stanowski w pracy
pt. „Psychologia w rekreacji i turystyce”, dzieci wpisują się w kanon
dwóch typów: poszukiwacz przygody, oraz typ ambicjonalny.
Chęć osiągania sukcesów często jest równoznaczna z chęcią
pokazania się innym osobom od jak najlepszej strony, zaimponowania
im. Dla takich osób zwycięstwo (sukces) jest bardzo ważny,
o ile nie najważniejszy. Można, więc stwierdzić, iż 24% osób
w tej grupie, które zaznaczyło „możliwość osiągania sukcesu"
oraz kolejne 24%, które zaznaczyło „możliwość spełnienia marzeń”
posiada typ motywacji ambicjonalny. 16% dzieci wskazało
„możliwość przeżycia przygody”, jako czynnik, który skłonił
ich do wybrania zajęć tanecznych. Te osoby wpisują się w kanon
motywu „poszukiwacz przygód”. Takie osoby poszukują sinych emocji,
przeżyć, dodatkowo cieszy ich możliwość konkurowania z innymi.
Są to popędy wtórne, o których pisze Józef Kozielecki w „Koncepcje
psychologiczne
człowieka”.
Takie
popędy
powstają
przez
socjalizację.
Człowiek
posiada
potrzeby
społeczne,
które zaspokaja w kontaktach międzyludzkich, dąży do zawiązania
przyjaźni, lubi konkurować, przewodzić jakiejś grupie. Istnieją również
potrzeby osobiste, które powiązane są stricte z osobowością.
Człowiek posiada potrzebę prestiżu i uznania, np. poprzez wygranie
konkursu. Takie popędy są zazwyczaj nieświadome, nie zdajemy
sobie sprawy, dlaczego pragniemy władzy, prestiżu i uznania.
Człowiek nie wie, jakie siły nim rządzą (Kozielecki 2000).
W starszej grupie wiekowej, między 16 a 19 rokiem życia motywem,
który skłonił największą ilość badanych osób do rozpoczęcia
przygody z tańcem jest „możliwość samorealizacji”. 22% osób
w tym wieku wskazało tą odpowiedź, wpisują się one w kanon dwóch
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motywów: „aktywnościowo – ludonistyczny” oraz „poznawczoedukacyjny”. Te typy motywów obejmują osoby, które dążą
do samodoskonalenia, pragną uczyć się nowych rzeczy, ale ruch sam
w sobie jest dal nich przyjemny i jak najbardziej atrakcyjny.
Wnioskując, dla młodzieży w tym wieku nie ważne są medale
i puchary, lecz samorozwój i doskonalenie (Gracz i Stanowski 2001).
Badane osoby powyżej 20 roku życia wskazały podobne motywy
podjęcia aktywności tanecznej. Dla tych osób ważne jest zadbanie
o stan zdrowia i kondycję (szczególnie w grupie powyżej 50 roku życia,
gdzie tą odpowiedź wskazało 33%, a w grupie 20-49 lat 9%).
To typ motywacji zdrowotno-higieniczny. Ci respondenci zaczęli
przygodę z aktywnością taneczną, by utrzymać swoje ciało w dobrej
kondycji zarówno fizycznej jak i psychicznej. „Wypełnienie wolnego
czasu” wskazało 18% badanych w wieku 20-49, oraz 37% badanych
powyżej 50 roku życia. Te osoby kierują się motywacją
aktywnościowo-ludonistyczną oraz relaksową. Wnioskując, badani
ze starszych grup wiekowych wybierając aktywność taneczną
kierowali się poprawą stanu zdrowia oraz tym, że taniec pomoże
im się zrelaksować w czasie wolnym, zapomnieć o stresach dnia
codziennego.
Zapewni
im
swoisty
rodzaj
azylu
(Gracz i Stanowski 2001).
Cała populacja badanych zapytana o to, co czuje po zakończonych
zajęciach tanecznych. Mimo zmęczenia, za którym opowiedziało
się 42%, odczuwają satysfakcję (42%) oraz relaks (14%).
Zgadza się to z tezą A. Łuszczyńskiej z pracy „Psychologia sportu
i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne” z 2011 roku,
która podaje, iź aktywność fizyczna wzmaga produkcję endorfin
w organizmie ludzkim, co powoduje wzrost radości oraz satysfakcji
(Łuszczyńska, 2011).
Badania prowadzone przez J. Drabika wykazały, iż zainteresowanie
aktywnością ruchową maleje wraz z wiekiem. (Drabik 1997).
Wyniki jego badań potwierdzają również badania autorki, ponieważ
w badaniu wzięło udział najmniej seniorów. Podpierając się tezą
Grabowskiego, ze względu na udogodnienia dzisiejszego świata
zanika aktywność fizyczna w naszym życiu. Z jednej strony trudno
się z tym nie zgodzić, w dzisiejszych czasach mamy możliwość
zrobienia zakupów nie wychodząc z domu, co sprawia, że człowiek
przyzwyczaja się do przywilejów XXI wieku i nie dba o aktywność.
(Grabowski, 1997). Lecz z drugiej strony jak widać istnieje wielkie grono
ludzi, którzy uczęszcza na zajęcia ruchowe. Nawet ludzie w starszym
wieku, jak w tym wypadku powyżej 50 roku życia. Ludzie są coraz
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bardziej świadomi swych potrzeb i swojego stanu zdrowotnego.
Korzystają, więc z różnych aktywności fizycznych, nie tylko
tanecznych. Jak podaje Kuński, aktywność ruchowa ma niezwykle
pozytywny wpływ na zdrowie. Czy zgadza się ta teza z opinią
badanych tancerzy? (Kuński 1985). Respondentom zadano pytanie,
jak taniec wpływa na ich stan zdrowia. Aż 78% badanych
opowiedziało, iż zajęcia taneczne poprawiają ich stan zdrowia.
Zgadza się to z opublikowaną pracą Kuńskiego z 1985r „Podstawy
treningu zdrowotnego”, który podaje, iż aktywność fizyczna
ma pozytywny wpływ na praktycznie każdy z układów naszego
organizmu (układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy).
6% badanych wskazało, iż taniec pogarsza ich stan zdrowia.
Możliwe są różnorodne kontuzje przy zbyt obciążonym treningu
tanecznym (Kuński 1985).
Wohl (1957) podaje, iż taniec jest postrzegany jako gałęź rozrywki,
forma zabawy. Można tutaj zauważyć ewolucję, gdyż 60 lat później,
autorka przeprowadza badanie i grupa badawcza w starszym wieku,
bardziej świadoma, wymienia taniec, jako czynnik, który pomaga
im utrzymać kondycję. Co więcej, spowalnia procesy starzenia,
co zgadza się z tezą Gaworskiej i Kozdroń (2007) dotyczącej
usprawniania seniorów pod względem gibkościowym siłowym
oraz równoważnym.
Reasumując, można stwierdzić, że z biegiem czasu aktywność
taneczna pojmowana jest, jako dobra forma aktywności fizycznej.
Coraz więcej dzieci, młodzieży i nawet dorosłych seniorów uczęszcza
na zajęcia taneczne z różnych względów. U dzieci są to najczęściej
zabawa, chęć przeżycia przygody i spełniania marzeń. U starszych
grup jest to aspekt zdrowotny. Zarówno utrzymanie kondycji, poprawa
stanu zdrowia, jak i samopoczucia, odstresowanie się i obniżenie
napięć psychicznych.
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MOTIVES FOR UNDERTAKIND DENCE ACTIVITIES
ON THE EXAMPLE OF DANCERS FROM DANCE SCHOOL
„GRAEITACJA DANCE ACADEMY OŚWIĘCIM”
SUMMARY
The research conducted in a group of dancers from dance school
„Grawitacja Dance Academy Oświęcim” looks at the issue of dance
activity taken up by people of different ages and sex. The research
was conducted on a group of 178 dancers aged 7 to over 50, both
male and female, residents of urban and rural areas. The diagnostic
survey has been applied in the study. Both paper and online
questionnaires were used. The obtained results showed a number
of correlations between selected independent variables: sex,
age and place of residence. The authors analysed mainly the reasons
for undertaking and continuing the dance activity, emotions
accompanying participants during classes and during performances.
They also searched for universal motivation for dance activity
regardless of the selected independent variables. It was observed
that preferences for dance activity depend on age and sex.
By far more women than men take up dance activity. The analyses
also show that the preferred dance form among younger participants
is hip hop, whereas the over 50-year-olds favour ballroom dancing.
The motivation for dance activity depends on sex and age
of the participants. The main reasons mentioned are gaining new
experience, improving physical well-being, testing skills and nice
atmosphere during classes.
KEY WORDS: Dance, Physical activity, Motivation for dance activity
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STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszej pracy jest określenie, która aktywność
wybrana przez kobiety - aerobik czy crossfit, bardziej poprawia
kondycję fizyczną i wygląd sylwetki ćwiczących. Materiałem
badawczym były dwie grupy kobiet w wieku od 25-45 lat
uczęszczające na zajęcia aerobik lub crossfit z dwóch klubów
znajdujących się w województwie małopolskim oraz śląskim.
Metodą, jaką zastosowano w pracy jest sondaż diagnostyczny.
Technika badawcza wykorzystana w pracy to kwestionariusz ankiety
a
podstawowym
narzędziem
badawczym
jest
ankieta.
Analiza wyników wykazała, że kobiety trenujące crossfit trenują
więcej, częściej oraz mają dłuższy staż treningowy, mają bardziej
umięśnione ciało niż kobiety uczęszczające na aerobik.
SŁOWA KLUCZE: Aerobic, Crossfit, Aktywność ruchowa
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WSTĘP
Aspekty
dotyczące
estetyki
ciała
oraz
zdrowia
sięgają
aż do VII w.p.n.e już wtedy rzeźbiono oraz malowano najpiękniejsze
sylwetki, nieco później Hipokrates głosił, że „dobre samopoczucie
zależy od równowagi pomiędzy tym co nas otacza, co na nas
wpływa a indywidualnym sposobem życia”. Do dziś wzorcem piękna
jest zadbane oraz wysportowane ciało (Karski 1999).
Proces dbałości o własną sylwetkę jest długi a nieraz wymaga
również wielu poświęceń oraz wyrzeczeń. W dzisiejszych czasach,
w dobie pośpiechu oraz życia pełnego stresu, trosk oraz obciążeń
różnego rodzaju obowiązkami wymaga się od nas kreatywnego
myślenia,
szybkiego
podejmowania
decyzji,
zwiększonej
dyspozycyjności oraz reagowania na zachodzące zmiany zdrowie
jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możemy realizować
postawione sobie cele (Kuba i Paruzel-Dyja 2010, Szreniawa 2012).
Jednym z wielu miejsc pozwalających nam na osiągnięcie pełnego
zdrowia są kluby fitness czy boxy do crossfitu, gdzie możemy
nie tylko pracować nad swoją sylwetką, samopoczuciem,
czerpać radość z osiągniętych wyników, ale również poznać wiele
nowych ciekawych ludzi, z którymi możemy dzielić wspólna pasję.
Dzięki coraz to większej ilości takich klubów, ofercie zajęć, jaką nam
proponują,
posiadaniu
wysoce
wykwalifikowanej
kadry
a także długim godziną otwarcia każdy z nas może znaleźć
coś dla siebie nawet osoby posiadające mało czasu ze względu
na
swoją
pracę
czy
skomplikowane
życie
rodzinne
(Szreniawa 2012, Andrzejewski 2016, Cieślik i wsp. 2016).
Crossfit jest to trening rozwijający ogólną sprawność fizyczną,
ma
na
celu
rozwijanie
wytrzymałości
ogólnej,
siłowej
oraz szybkościowej, ale również innych elementów sprawności
takich jak siła, koordynacja, szybkość a także moc maksymalna
mięśni. Crossfit składa się z wielu ćwiczeń oraz dyscyplin,
lecz nie są to ćwiczenia izolowane na maszynach. Crossfit opiera
się na klasycznych ćwiczeniach siłowych (przysiady, podrzut, martwy
ciąg, podciąganie na drążku oraz rwanie), playometrycznych
(podskoki, wieloskoki itp.) oraz lekkoatletycznych (biegi, interwały,
podbiegi, sprinty itp.) (Grodzka–Kubiak 2002, Hak i wsp. 2013,
Smith 2013, http://www.bodyinfo.pl/cross fit).
Najważniejszą i nieodłączną cechą crossfitu jest bardzo wysoka
intensywność, ćwiczenia są wykonywane jedno po drugim
bez przerwy wypoczynkowej między nimi z największą prędkością,
176

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

jaką możemy wygenerować, ale z zachowaniem odpowiedniej
techniki (Murphy 2002).
Zaletami treningu crossfit jest to, że trening jest różnorodny, dziennie
możemy wykonywać różne obwody, wachlarz ćwiczeń jest bardzo
duży, jednocześnie budujemy kilka aspektów zdolności motorycznych,
trening nie zajmuje dużo czasu, ale za to jest bardzo intensywny,
rozwijamy mięśnie stabilizujące, nie potrzebujemy dużo sprzętu
a
trening
można
wykonać
w
warunkach
domowych.
Niestety jak każda dyscyplina crossfit również ma swoje wady.
Trening ten ze względu na wysoką intensywność może kolidować
z innymi treningami siłowymi, biegowymi itp., a zbyt duża
intensywność treningów może powodować przetrenowanie,
ze względu na obciążenia crossfit nie jest wskazany dla osób starszych
oraz chorych, jest skomplikowany technicznie dlatego najpierw
przed podnoszeniem dużych ciężarów trzeba dobrze opanować
elementy
techniczne,
żeby
nie
nabawić
się
kontuzji
(http://www.bodyinfo.pl/cross fit).
Słowo aerobik pochodzi od greckiego „aero", co oznacza powietrze.
Aerobik jest mieszanką sportu oraz muzyki, jest to forma aktywności
fizycznej polegająca na wykonywaniu ćwiczeń przy muzyce.
Aerobik łączy elementy gimnastyczno – taneczne, wytrzymałościowe,
rozciągające i uspakajające, ma na celu dostarczenie odpowiednio
dużą ilość tlenu do organizmu (Szot 2002, Arteaga – Gómez 2009).
Zajęcia aerobiku składają się z trzech części rozgrzewki trwającej
ok. 10 min, części głównej, czyli ćwiczeń przy muzyce (cardio)
ok. 50 min oraz części końcowej poświęconej rozciąganiu ok.10 min.
Aerobik jest tlenową formą aktywności fizycznej, ponieważ
każde ćwiczenie wykonywane jest z umiarkowaną intensywnością
jedno za drugim bez przerwy, dzięki czemu przez 50 min takiego
wysiłku wzrasta zapotrzebowanie na tlen (Grodzka – Kubiak 2002).
Celem pracy jest porównanie częstotliwości ćwiczeń oraz określenie,
która aktywność, aerobik czy crossfit, bardziej poprawia kondycję
fizyczną i wygląd sylwetki ćwiczących w opinii badanych
respondentek.
METODOLOGIA BADAŃ
Badania dotyczące aktywności ruchowej podejmowanej przez osoby
uczęszczające na aerobik oraz crossfit zostały przeprowadzone wśród
zdrowych kobiet w wieku od 25 do 45 lat z województwa
Małopolskiego oraz Śląskiego. W badaniach wzięło udział 99 kobiet,
z czego 50 uczęszcza na crossfit a 49 na aerobik (tab. 1).
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Tabela nr 1. Charakterystyka
na zajęcia crossfit i aerobik

badanych

kobiet

uczęszczających

Badania
zostały
przeprowadzone
wśród
respondentek
uczęszczających na zajęcia crossfit oraz aerobik (step) w Fitness Club
24 znajdującym się w Oświęcimiu, woj. małopolskim oraz w Centrum
Rehabilitacji i Relaksacji Ilona Kula w Lędzinach, znajdującym
się w woj. śląskim.
Metodą badawczą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny.
Sondaż diagnostyczny jest to zgromadzenie informacji na dany temat,
przeprowadzony w określonej grupie badawczej, w której możemy
pozyskać potrzebne nam informacje do przeprowadzenia badania
(Pilch i Bauman 2010, Kasperczyk 2013).
Techniką badawczą, dzięki której można zweryfikować pozyskane
informacje było ankietowanie, natomiast narzędziem badawczym
był kwestionariusz ankiety. Ankieta jest narzędziem zawierającym
szereg pytań, niezbędnych do przeprowadzenia badania
i wyciągnięcia wniosków. Ankieta była anonimowa i wypełniana
samodzielnie przez badanych (Pilch i Bauman 2010, Kasperczyk 2013).
Ankieta zawierała łącznie 18 jasno sformułowanych pytań,
występowała w postaci arkusza drukowanego oraz została
opracowana samodzielnie w celu zebrania potrzebnych informacji,
zgodnie z proponowanymi i przyjętymi zasadami ich konstruowania
przez różnych autorów (Ryguła 2004, Pilch i Bauman 2010, Jurczak
2013, Kasperczyk 2013).
Na początku kwestionariusza została umieszczona informacja
o ochronie danych osobowych jak również, kto opracował ankietę
oraz w jakim celu. Badani wypełniali ankietę samodzielnie
po zakończeniu zajęć (Kasperczyk 2013).
Uzyskane wyniki zostały opracowane za pomocą arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel w postaci graficznej oraz statystycznej:
odpowiedzi zostały przedstawione graficznie w postaci rycin
oraz na każde postawione pytanie obliczono odsetek odpowiedzi,
jakie zostały podane przez ankietowanych.
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WYNIKI BADAŃ
Pierwsze pytanie odnosiło się do częstotliwości uczęszczania
na zajęcia (ryc. 1). Spośród ankietowanych kobiet z aerobiku tylko 6 %
uczęszcza na zajęcia 1 raz w tygodniu, największą grupę stanowią
kobiety ćwiczące 2 razy w tygodniu, bo aż 47%, natomiast
nieco mniej 33% to kobiety uczestniczące w zajęciach aerobiku 3 razy
w tygodniu a 14% 2 razy w tygodniu. Natomiast tylko 4% kobiet
uczęszcza na zajęcia crossfitu jedynie 1 raz w tygodniu,
16% 2x w tygodniu, największą grupę stanowią kobiety biorące udział
w zajęciach 3x w tygodniu 32% oraz 4x w tygodniu 48%.

Ryc. 20. Częstotliwość uczęszczania na zajęcia aerobik lub crossfit

W pytaniu o poziom zaawansowania respondentek (ryc. 2) aż 96%
ankietowanych kobiet z grupy aerobik oraz 90% z grupy crossfit
odpowiedziała, że trenuje rekreacyjnie a tylko 4% kobiet z grupy
aerobik oraz 10% kobiet z grupy crossfit trenuje wyczynowo.

Ryc. 21. Poziom zaawansowania ankietowanych

Pytanie trzecie dotyczyło celu w jakim ankietowane kobiety
uczęszczają na zajęcia (ryc. 3). W grupie kobiet uczęszczających
na zajęcia aerobik powody są następujące: największy odsetek,
179

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

44% stanowią kobiety chcące poprawić swoją kondycję, nieco mniej
38% chce zrzucić zbędne kilogramy, 30% trenuje dla poprawy
zdrowia, 16% chce nabrać masy mięśniowej, 12% uczęszcza
na zajęcia w celu wypełnienia czasu wolnego, 8% chce zwiększyć
swoje możliwości siłowe a tylko 6% trenuje rekreacyjnie.
Żadna natomiast z pań nie traktuje aerobiku jako trening
uzupełniający.
Natomiast w grupie kobiet trenujących crossfit powody rozkładają
się następująco: podobnie jak w grupie poprzedniej największą grupę
44% stanowią kobiety uczęszczające na zajęcia w celu poprawy
kondycji, 40% kobiet chce zwiększyć swoją siłę, 26% pragnie nabrać
mięśni, nieco mniej, bo 24% chce zrzucić zbędne kilogramy a 22%
trenuje dla poprawy zdrowia, 10% kobiet ćwiczy rekreacyjne lub dla
wypełnienia czasu wolnego a 8% kobiet traktuje crossfit jako trening
uzupełniający.

Ryc. 22. Cel uczęszczania na zajęcia

W
kwestii
dotyczącej
wykonywania
ćwiczeń
cardio
przed lub po treningu (ryc. 4) 29% kobiet uczęszczających na aerobik
wykonuje ćwiczenia, co najmniej 20 min, 30% tylko kilka minut w celu
rozgrzewki a aż 41% kobiet nie wykonuje żadnych ćwiczeń cardio.
Podobnie odpowiedzi rozkładają się w grupie trenującej crossfit,
nieco mniej 24% kobiet wykonuje ćwiczenia, cardio co najmniej
20 min, nieco więcej 32% stosuje tego typu ćwiczenia tylko w celu
rozgrzewki a największą grupę stanowią kobiety niewykonujące
ćwiczeń cardio, bo aż 44%.
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Ryc. 23. Wykonywanie ćwiczeń cardio przed lub po treningu

Kolejne pytanie odnosiło się do czasu spędzonego na treningu
(ryc. 5). W przypadku uczęszczających na zajęcia aerobiku
największą grupę 61 % stanowią kobiety spędzające na treningu
od 1 do 2h, 39 % ćwiczy poniżej godziny a żadna z kobiet
nie poświęca na trening więcej niż 2h. Natomiast w grupie crossfit
również największą grupę 74% stanowią kobiety trenujące od 1 – 2h,
22% kobiet poświęca na trening mniej niż 1h a tylko 4% więcej niż 2h.

Ryc. 24. Czas trwania treningu

Z kolei pytanie siódme dotyczyło wykonywania ćwiczeń
rozciągających po treningu (ryc. 6). 65% badanych z grupy aerobik
odpowiada, że rozciąga się po treningu a 35% kobiet tego nie robi,
natomiast w grupie crossfit 88% ankietowanych stosuje ćwiczenia
rozciągające po treningu a tylko 12% kobiet tego nie robi.
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Ryc. 25. Wykonywanie ćwiczeń rozciągających po treningu

W pytaniu odnoszącym się do znaczenia techniki
ćwiczeń (ryc. 7) w grupie kobiet z aerobiku dla 88%
jest ważna a 12% kobiet nie zwraca na nią uwagi
kobiet trenujących crossfit odpowiada, że technika
ćwiczeń jest dla nich ważna.

wykonywanych
kobiet technika
natomiast 100%
wykonywanych

Ryc. 26. Znaczenie techniki wykonywanych ćwiczeń

Na pytanie dotyczące stażu uczęszczania na zajęcia (ryc. 8)
największą grupę 37% z aerobiku stanowią kobiety trenujące
ponad rok, nieco mnie 29% trenuje dopiero od 1 – 3 miesięcy,
16% trenuje 4 – 6 miesięcy, 12% 10 – 12 miesięcy a 6 % 7 – 9 miesięcy,
natomiast spośród kobiet z crossfitu również największą grupę 70%
stanowią kobiety trenujące ponad rok, 10% ankietowanych uczęszcza
na zajęcia 4 -6 lub 7 – 9 miesięcy, 8% 10 – 12 miesięcy a tylko 2%
1 – 3 miesięcy.
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Ryc. 8. Staż uczęszczania na zajęcia aerobik lub crossfit

W kwestii najbardziej lubianego elementu treningu (ryc. 9)
w obu grupach (aerobik 41%, crossfit 50%) najwięcej ankietowanych
odpowiedziało, że podobają im się wszystkie elementy,
jakie wykonują. 26% kobiet uczęszczających na aerobik lubi
ćwiczenia z przyrządami, 24% ćwiczenia cardio, 14% ćwiczenia
z obciążeniem własnego ciała a tylko 6% lubi podnoszenie ciężarów.
Natomiast kobiety z crossfitu poza wszystkimi elementami najbardziej
lubią podnoszenie ciężarów 34%, 10% lubi ćwiczenia z obciążeniem
własnego ciała, 6% ćwiczenia cardio a tylko 4% ćwiczenia
z obciążeniem.

Ryc. 9. Najbardziej lubiane elementy treningu

Kolejne pytanie skierowane do ankietowanych miało na celu
dowiedzenie się jak zajęcia wpłynęły na ich kondycję fizyczną
(ryc. 10). W grupie aerobiku znaczna część kobiet 65%
odpowiedziała, że zajęcia bardzo poprawiły ich kondycję,
29% twierdzi, że kondycja poprawiła się nieznacznie a 6% kobiet
nie zauważyło poprawy, natomiast w grupie kobiet uczęszczających
na crossfit 88% uważa, że treningi bardzo poprawiły ich kondycję,
10% zauważyła nieznaczną poprawę a tylko 2% takiej poprawy
183

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

nie zauważyła. Żadna z kobiet nie udzieliła odpowiedzi, że zajęcia
nie wniosły jakiejkolwiek poprawy kondycji.

Ryc. 10. Pozytywny wpływ zajęć na kondycję ankietowanych

W pytaniu jedenastym dotyczącym elementów kondycyjnych,
które najbardziej kształtuje trening (ryc. 11) w obu grupach ponad
połowa ankietowanych kobiet uważa, że trening kształtuje wszystkie
zdolności w pewnym zakresie. W grupie trenujących crossfit nieco
mniej 38% kobiet uważa, że najbardziej kształtuje się siła,
30% wydolność krążeniowo- oddechowa oraz 26% wytrzymałość,
według pań najmniej kształtuje się gibkość 8%, szybkość 10%
oraz koordynacja 16%, u żadnej z pań nie twierdzi, że najbardziej
kształtuje się równowaga. Kobiety uczęszczające na fitness uważają
podobnie z tym, że najbardziej kształtuje się wytrzymałość
36%, wydolność krążeniowo oddechowa 24% oraz siła 20%, mniejsza
ilość kobiet twierdzi, że najlepiej kształtuje się szybkość
oraz koordynacja 10% a także gibkość i równowaga 12%.

Ryc. 11. Zdolności kondycyjne, które najbardziej kształtuje trening

Pytanie dwunaste dotyczyło techniki wykonywanych ćwiczeń
(ryc. 12). W grupie aerobiku 39% oraz 12% ankietowanych z grupy
crossfitu twierdzi, że technika jest łatwa oraz szybka do opanowania
bez większej ingerencji trenera, 49% kobiet z aerobiku oraz 60% kobiet
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z crossfitu uważa technikę za średnio trudną, ale do opanowania
z małą pomocą trenera, natomiast dla 12% kobiet z aerobiku
oraz 28% z crossfitu technika jest trudna i potrzebna jest pomoc
trenera do jej opanowania.

Ryc. 12. Technika wykonywanych ćwiczeń

W pytaniu dotyczącym kontuzji odnoszonych podczas zajęć (ryc. 13)
znaczna większość kobiet z aerobiku, 71% nigdy nie doznała kontuzji,
25% odczuwała tylko lekkie bóle, które przechodziły same a tylko 4%
kobiet doznała kontuzji, która wymagała interwencji lekarza
oraz rehabilitacji, natomiast w grupie crossfit 46% nigdy nie doznała
kontuzji, 32% odczuwała lekkie bóle, a aż 22% kobiet doznała kontuzji,
która wymagała wizyty u lekarza oraz rehabilitacji. Żadna z kobiet
podczas zajęć nie doznała kontuzji wymagającej operacji.

Ryc. 13. Kontuzje doznawane podczas zajęć

Na kolejne pytanie odnoszące się do zamiaru kontynuowania
treningu (ryc. 14) 78% pań z aerobiku oraz 88% pań z crossfitu
odpowiedziała, że będzie kontynuować treningi w przyszłości,
20% kobiet z aerobiku oraz 8% kobiet z crossfitu raczej będzie nadal
uczęszczać na zajęcia a tylko 2% ankietowanych z aerobiku
oraz 4% z crossfitu jeszcze nie podjęło decyzji o kontynuowaniu
treningów. Żadna z pań nie udzieliła odpowiedzi, że raczej
nie oraz nie będzie nadal uczęszczać na zajęcia.
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Ryc. 14. Zamiar kontynuowania treningu w przyszłości

Na pytanie dotyczące innych form aktywności fizycznych
podejmowanych przez ankietowanych (ryc. 15) 8% kobiet z aerobiku
nie podejmuje żadnej innej formy aktywności fizycznej, biega,
uczęszcza na siłownię lub gra w jedną z form zespołowych gier
sportowych, 36 % pływa, 32% jeździ na rowerze, 28% kobiet ćwiczy
w domu, 12% chodzi po górach, 18% tańczy, 2%uprawia jakieś sztuki
walki a żadna z kobiet nie uprawia wspinaczki oraz jogi. Natomiast
w grupie crossfit największą grupę 36% stanowią kobiety
uczęszczające również na siłownię, 20% pływa lub biega, 16% jeździ
na rowerze lub ćwiczy w domu, 10% tańczy, 4% uprawia wspinaczkę
lub jogę, chodzi po górach albo gra w zespołowe gry sportowe
a 2% nie podejmuje żadnej dodatkowej aktywności fizycznej lub
uprawia sporty walki.

Ryc. 15. Inne formy aktywności fizycznej podejmowane przez ankietowanych

Pytanie siedemnaste odnosiło się do ogólnego stażu treningowego
(ryc. 16). 25% ankietowanych z grupy aerobiku podejmuje aktywność
fizyczną 1-2 lata lub powyżej 3 lat, 22% kobiet ćwiczy od 6 miesięcy do
1 roku, 18% poniżej 6 miesięcy a 10% trenuje w przedziale 2 – 3 lata,
natomiast w grupie kobiet trenujących crossfit 58% kobiet ćwiczy
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powyżej 3 lat, 22% podejmuje aktywność fizyczną 1-2 lata, 12% trenuje
od 2 do 3 lat, 6% ćwiczy poniżej 6 miesięcy a tylko 2% między
6 miesięcy a 1 rok.

Ryc. 16. Ogólny staż treningowy ankietowanych

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości podejmowania aktywności
fizycznej (ryc. 17). Największą grupę z aerobiku 35% stanowią kobiety
podejmujące aktywność fizyczną więcej niż 3 razy w tygodniu,
31% ćwiczy 3 razy w tygodniu, 28% 2 razy w tygodniu
a tylko 6% trenuje 1 raz w tygodniu. Natomiast w grupie crossfit
również najwięcej kobiet, bo 72% trenuje więcej niż 3 razy w tygodniu,
22% podejmuje aktywność fizyczną 3 razy w tygodniu
a tylko 6% ćwiczy 2 razy w tygodniu, żadna z pań nie ćwiczy
1 raz w tygodniu.

Ryc. 17. Częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej
przez ankietowanych

DYSKUSJA
W pracy poruszona została tematyka dotycząca aktywności fizycznej
podejmowanej przez kobiety trenujące crossfit oraz aerobik.
Przeprowadzone badanie dotyczyło określenia poziomu aktywności
fizycznej kobiet uczęszczających na zajęcia, crossfit i aerobik.
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Wyniki badań pokazały, że aktywność fizyczna, zdrowie
oraz jakość życia są wśród ankietowanych respondentek bardzo
doceniane.
Wyniki innych badań (Drabik 1997, Rosławski 2001) pokazują, że
zwiększona aktywność ruchowa ma korzystny wpływ na cały szereg
właściwości fizjologicznych, odpornościowych, adaptacyjnych,
a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych
i hormonalnych. Wpływa ona także na mineralizację kośćca,
wywołuje zwiększenie liczby aktywnych tkanek ustroju i zmniejszenie
się tkanki tłuszczowej, co ma istotne znaczenie w profilaktyce otyłości
(Rosławski 2001).
Większa
część
respondentek
właściwie
ocenia
sposób,
w jaki spędzają swój wolny czas. Większość kobiet uczęszczających
na zajęcia aerobik i crossfit uważają, iż podejmowanie aktywności
fizycznej to bardzo dobry sposób, aby organizm pozostał w dobrej
kondycji przez wiele lat. Jako aktywność ruchową badane kobiety
wybierają crossfit i aerobik. Kobiety wybierają aktywność ruchową
zwykle w celu poprawy sprawności fizycznej oraz rozładowania stresu.
W toku przeprowadzonych badań udało się potwierdzić, że zarówno
aerobik jak crossfit cieszy się dużym zainteresowaniem spośród kobiet
biorących udział w przeprowadzonej ankiecie. Kobiety uczęszczają
na zajęcia z różnych powodów jak: zwiększenie siły, nabranie masy
mięśniowej, zrzucenia zbędnych kilogramów, poprawę zdrowia,
wypełnienia
czasu
wolnego,
w
celach
rekreacyjnych
oraz uzupełnienia treningu. Kobiety trenujące crossfit uczęszczają
na zajęcia dłużej, częściej oraz ich ogólny staż treningowy jest większy.
Ponad połowa kobiet trenujących crossfit uczęszcza na zajęcia
ponad rok 3 razy w tygodniu a ich średni staż treningowy to 2,7 lat.
Zdaniem badanych kobiet staż treningowy poprawia siłę, wydolność
krążeniowo-oddechową oraz wytrzymałość. Kobiety trenujące krócej
zauważyły tylko nieznaczną poprawę lub jej brak.
Badanie w niniejszej pracy wykazało, że motywem przewodnim
do podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety jest poprawa
siły, wydolności oraz wytrzymałości, ale również, że zajęcia cieszą
się
dużą
popularnością
a
badane
kobiety
uczęszczają
na nie regularnie od dłuższego czasu. Podobne badania zostały
przeprowadzone przez autorów z Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, z których wynika, że mimo wysokiej intensywności, zajęcia
crossfitu
również
cieszą
się
dużym
zainteresowaniem
oraz
regularnością
treningów
przez
badane
osoby
(Figaj i Poczta 2016). Motywem przewodnim do podejmowania
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aktywności fizycznej i trenowania crossfit w porównywanych
badaniach była poprawa wytrzymałości (75%) badanych,
zwiększenie siły oraz zmiany wizualne w postaci zwiększenia masy
mięśniowej
czy
zmniejszenia
poziomu
tkanki
tłuszczowej.
Badania te zostały przeprowadzone wśród kobiet jak również
mężczyzn, z których wynikało, że na zajęcia głównie uczęszczają
mężczyźni. W badaniach przeprowadzonych przez wymienionych
autorów, zdecydowana większość badanych zauważyła poprawę
w wyglądzie sylwetki oraz kondycji a także chętnie nadal będzie
uczestniczyć w zajęciach crossfit jak i podejmować inne aktywności
fizyczne (Figaj i Poczta 2016).
Z badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Tarnowie na temat oceny sprawności motorycznej kobiet
uprawiających
rekreacyjnie
aerobik
wynika,
że
regularne
uczestniczenie na zajęcia aerobiku nie ma większego znaczenia
w procesie utraty zbędnych kilogramów natomiast pozwala utrzymać
stałą masę ciała. Masa ciała nie ulegała zmianie, lecz zmienił
się skład ciała badanych, nastąpiła utrata tkanki tłuszczowej
oraz wzrosła masa tkanki mięśniowej. Badania przeprowadzone
w niniejszej pracy pokazały, że u kobiet uczęszczających na aerobik
nastąpiła znaczna poprawa kondycji oraz parametrów siłowo –
wytrzymałościowych, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzone
w Tarnowie, w których u badanych kobiet również nastąpiła znaczna
poprawa wydolności oraz parametrów szybkościowo – siłowych
(Żychowska i wsp. 2010).
Z kolei z badań przeprowadzonych na dziewczynkach w Szkole
Podstawowej w Poznaniu dotyczących aerobiku jako formy rekreacji,
wynika, iż aerobik jest świetną formą rekreacji ruchowej,
która może urozmaicić lekcje wychowania fizycznego (Krawczyk
2008). Badania powyższego autora wykazały również, iż dziewczynki
już w szkole podstawowej mają świadomość tego, że aktywność
fizyczna,
taka
jak
aerobik,
świetnie
wpływa
nie
tylko
na wysportowaną sylwetkę, ale również pozwala wypracować
doskonałą wydolność oraz sprawność. Ruch oraz podejmowanie
aktywności fizycznej już od najmłodszych lat kształtuje właściwą
postawę ciała, pozwala, aby dziecko prawidłowo się rozwijało
oraz jest najlepszą formą wyrażania aktywnego stosunku do świata
przez najmłodszych. Również w kolejnych lata pozwala nam utrzymać
świetną kondycję oraz upragnioną wysportowaną sylwetkę
aż do późnej starości. Ruch pozytywnie wpływa również na dobre
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samopoczucie
oraz
pozwala
nawiązywać
nowe
kontakty
(Krawczyk 2008).
Inne badanie opisane w pracy Kowalczyka (2016) przeprowadzone
wśród osób trenujących crossfit i odnoszące się do oceny
funkcjonalnych możliwości osób uprawiających tą dyscyplinę
w rekreacji ruchowej wykazało, że głównym celem podejmowania
aktywności fizycznej w postaci zajęć crossfit jest poprawa stanu
zdrowia i osiągnięcia wysokiej sprawności fizycznej. Jak stwierdził
Kowalczyk (2016) była ona nakierowane na wszechstronne
doskonalenie sprawności fizycznej, co zostało również potwierdzone
w wynikach badań niniejszej pracy.
WNIOSKI
1. Kobiety trenujące crossfit uczęszczają na zajęcia dłużej,
częściej oraz ich ogólny staż treningowy jest większy.
Ponad połowa kobiet trenujących crossfit uczęszcza na zajęcia
ponad rok i 3 razy w tygodniu a ich średni staż treningowy
to 2,7 lat. Natomiast kobiety z grupy aerobik średnio na zajęcia
uczęszczają 2 razy w tygodniu i od 8 miesięcy a ich średni staż
treningowy to 1,6 lat.
2. W obu grupach ankietowanych respondentek wyniki badań
wskazują, że uczęszczanie na zajęcia wpływa korzystnie
na ich kondycję fizyczną. Duży wpływ stosowanych ćwiczeń
poprawę kondycji zauważa większy odsetek kobiet z grupy
crossfit niż grypy fitness. Ani jedna z respondentek
nie odpowiedziała, że takiego wpływu nie widzi.
3. Z opinii badanych respondentek wynika, że kobiety trenujące
crossfit mają bardziej umięśnione ciało przy prawidłowej ilości
tkanki tłuszczowej.
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MOTIVES UNDERTAKEN BY ATTENDING WOMEN ACTIVITY
ON AEROBICS AND CROSSFIT
SUMMARY
The main purpose of this study is to determine which activity chosen
by women, - aerobic or crossfit, more improves the physical condition
and appearance of the exercisers. The research material consisted
of two groups of women between the ages of 25-45 years attending
aerobics or crossfit classes from two clubs located in the Małopolskie
and Śląskie provinces. The method used in the work is a diagnostic
survey. The research technique used in the work is a questionnaire
survey and the basic research tool is a questionnaire.
Analysis of the results showed that crossfit women train more, more
often and have a longer training experience, have a more muscular
body than women who attend aerobics.
KEY WORDS: Aerobic, Crossfit, Motive activity
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Wybrane działania zawodników na boisku
– na przykładzie finałowego meczu Niemcy Argentyna Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 roku
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STRESZCZENIE
Głównym celem pracy jest charakterystyka wybranych działań
prowadzonych na boisku przez całe drużyny oraz poszczególnych
zawodników reprezentacji Niemiec i Argentyny, na przykładzie meczu
finałowego Mistrzostw Świata w piłce nożnej – Brazylia 2014.
Podmiotem badań byli zawodnicy reprezentacji Niemiec i Argentyny,
którzy wybiegli na murawę stadionu Maracanã w Rio de Janeiro
13 lipca 2014 roku. Metodę analizy jaką wykorzystano w pracy
był system Castrol Performance Index (CPI), który został użyty
przez Światową Federacje Piłkarską (FIFA). Wszystkie statystyki
meczowe udostępnione na oficjalnej stronie internetowej FIFA
stanowiły materiał do analiz przez Autorów pracy.
Główny wniosek uzyskany w pracy wskazuje, że zawodnicy drużyny
Niemiec w większości analizowanych działań na boisku przewyższali
reprezentantów Argentyny.
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SŁOWA KLUCZE: Piłka nożna, Mistrzostwa Świata, Działania piłkarzy
WSTĘP
,,Piłka nożna to prosta gra. 22 mężczyzn ugania
się za piłką przez 90 minut, a na końcu i tak wygrywają Niemcy”
/ Gary Lineker /
Historyczna już wypowiedź sfrustrowanego Garego Linekera
po porażce Anglików w półfinale Mistrzostw Świata w roku 1990
z Niemcami doskonale odnosi się do meczu, który został poddany
analizie w niniejszej pracy. Na murawę słynnej Maracany
w Rio de Janeiro 13 lipca 2014 roku o godzinie 21:00 wybiegło 22
mężczyzn, aby stoczyć walkę o mistrzostwo świata. Słynny cytat
Linekera z przed 24 lat ponownie stał się aktualny. Po zaciętym
pojedynku, który potrzebował dogrywki, aby wyłonić zwycięzcę,
lepsi od reprezentacji Argentyny okazali się Niemcy wygrywając 1:0
i zdobywając swój czwarty w historii tytuł mistrza świata
(www.fifa.com, 23.05.2017r.).
Na podstawie ustawienia wyjściowego reprezentacji Niemiec
i Argentyny podczas meczu finałowego mistrzostw świata w Brazylii
przedstawiono działania poszczególnych zawodników na boisku.
Ustawienie to jednak ewoluowało podczas spotkania w zależności
od sytuacji na boisku.
Modyfikacją powyższego systemu jest ustawienie 1-4-2-3-1,
gdzie przed linią formacji defensywnej ustawionych jest dwóch
zawodników defensywnych. Przed parą defensywnych pomocników
ustawiony jest zawodnik zwany ,,dziesiątką”. Operuje on między linią
defensywy
i
pomocy
przeciwnika.
Odpowiedzialny
jest za konstruowanie akcji ofensywnych zespołu oraz regulowanie
tempa gry. Najważniejszą rolę w tym ustawieniu pełnią dwaj środkowi
defensywni pomocnicy, gdyż muszą oni zabezpieczać środkową
i boczne strefy boiska, ponieważ boczni pomocnicy grają bardzo
ofensywnie i nie zawsze są w stanie wywiązywać się ze swoich zadań
w obronie. Ważną role odgrywają tutaj też boczni obrońcy.
Wielu trenerów stosuje założenie, że do akcji ofensywnych
może podłączać się jeden z bocznych defensorów przy warunku,
że drugi wraz ze stoperami pozostaje w obronie. Włączenie
się bocznego obrońcy powoduje większe możliwości w rozegraniu
akcji ofensywnych zespołu (Stępiński 2007, Wrzos 2006, 2007).
Drużyną,
która
w
ostatnich
latach
korzystała
wzorowo
z tego ustawienia jest Borussia Dortmund. Wykonując niemal
perfekcyjnie założenia taktyczne swojego trenera Jurgena Kloppa,
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zdobyła na przestrzeni trzech lat dwa tytuły mistrza Niemiec, wygrała
Puchar
Niemiec
oraz
doszła
do
finału
Ligi
Mistrzów
(www.borussia.com.pl, 22.12.2017).
Ustawienie 1-4-3-2-1 nazywane jest w futbolu „piramidą”
lub „choinką” ze względu na swój charakterystyczny wygląd.
W tym ustawieniu na boisku znajduje się aż trzech środkowych
defensywnych pomocników oraz dwóch ofensywnych przed nimi.
Na samym przedzie znajduje się jeden napastnik. Największymi
zaletami tego ustawienia jest obecność aż pięciu zawodników
w środkowej strefie boiska, co powoduje naturalne zagęszczenie
tego rejonu boiska. Duże pole do manewru mają boczni obrońcy,
którzy
przejmują
wiele
zadań
bocznych
pomocników,
których w tym ustawieniu nie ma (Duda i Stuła 2012, www.pzpn.pl).
Ustawienie 1-4-1-4-1 nie wiele różni się od ustawienia 1-4-2-3-1.
Najważniejsze
różnice
to
proporcje
między
defensywnymi
a ofensywnymi środkowymi pomocnikami. W powyższym ustawieniu
występuje jeden defensywny pomocnik i dwóch ofensywnych.
Natomiast w ustawieniu 1-4-2-3-1 sytuacja jest odwrotna.
Idealnym przykładem takiego ustawienia na boisku jest FC Barcelona,
której kolejni trenerzy od wielu sezonów preferują właśnie
takie ustawienie (Duda 2016, www.pzpn.pl, 14.04.2015).
Zadania zawodników na boisku - zakres działań piłkarzy na boisku
w zależności od pozycji na podstawie wyjściowego ustawienia
zawodników podczas meczu finałowego mistrzostw świata w Brazylii
w 2014 roku przedstawiały się jak poniżej (www.pzpn.pl).
Bramkarz: sytuacje „sam na sam” z rywalem skracanie kąta bramki
przez wybiegnięcie do przeciwnika; podczas gdy obrona skraca pole
gry. Wychodzenie na przedpole (około 16 metr) w celu przechwytu
długiego podania wykonanego przez przeciwnika; organizacja linii
obrony przy stałych fragmentach gry; gra na przedpolu podczas
dośrodkowań piłki (około 10 metrów od bramki); rozpoczęcie ataku
poprzez podanie piłki ręką lub nogą; gra jako dodatkowy obrońca.
Środkowy obrońca: przydzielanie krycia przy stałych fragmentach gry;
asekurowanie partnera ze środka obrony oraz bocznych obrońców;
wyznaczanie linii obrony i decydowanie o grze na ,,spalony”;
podłączenia się do akcji ofensywnych bez piłki w celu uzyskania
przewagi liczebnej; bezpieczne wyprowadzania piłki krótkimi podania
do najbliższego zawodnika, bądź długie podania do napastników.
Prawy i lewy obrońca: współpraca ze środkowymi obrońcami
przy ustawianiu linii spalonego; zawężanie i skracanie pola gry;
przekazywanie kryjącego przeciwnika środkowemu obrońcy; szybka
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odbudowa
ustawienia
wyjściowego;
asekuracja
bocznego
pomocnika i środkowego obrońcy; przesuwanie się do linii bocznej
i rozszerzanie pola gry; przemieszczanie się po skrzydle do przodu
i tworzenie przewagi liczebnej z piłką lub bez.
Defensywny pomocnik: odbudowa ustawienia wyjściowego; krycie
napastnika lub wysuniętego pomocnika; asekuracja pozostałych
środkowych pomocników; podwajanie i potrajanie; wchodzenie
w linie obrony i odbieranie podań od obrońców; asekuracja
podłączających się obrońców; rozprowadzanie piłki w boczne
sektory lub do zawodnika ,,10”; uderzenia z dalszej odległości.
Ofensywny pomocnik: asekuracja działań środkowego napastnika;
podwajanie i potrajanie; wykonywanie podań otwierających
i tworzenie sytuacji do zdobycia bramki; uderzenia z dalszej
odległości;
asekuracja
defensywnego
pomocnika
przy jego podłączaniu się do akcji ofensywnych.
Boczni pomocnicy: asekuracja bocznego obrońcy w momencie jego
podłączenia do akcji ofensywnej; wspomaganie bocznego obrońcy
w działaniach defensywnych; skracanie i zawężanie pola gry
podczas działań defensywnych; rozszerzanie pola gry przy grze
w ataku; zdobywanie pola gry i wygrywanie pojedynków jeden
na jeden w ataku; akcje oskrzydlające zakończone dośrodkowaniem
w pole karne przeciwnika.
Napastnik: gra jako pierwszy obrońca, wyznacza miejsce gdzie
następuję pressing na przeciwniku; utrudnianie obrońcom przeciwnika
przygotowanie ataku; tworzenie sobie sytuacji strzeleckich
poprzez wygrywanie pojedynków 1 na 1; wykańczanie podań
i dośrodkowań bocznych pomocników i wysuniętego pomocnika.
Prostota reguł gry w piłkę nożną, mnogość rozwiązań taktycznych,
duża dynamika, nieustanna zmienność sytuacji i napięcie do ostatniej
minuty, przyciąga najliczniejsze rzesze kibiców zarówno na stadiony,
jak i przed telewizyjne ekrany. Kibice obserwując mecz piłkarski
skupiają
swoją
uwagę
na
pięknych
akcjach,
strzałach
czy też dryblingach. Widowiskowość gry jest bardzo istotna,
lecz z punktu widzenia wyniku sportowego ważna jest efektywność
działań graczy (Wrzos 2006, 2007, Żak i Duda 2006, Stępiński 2007,
Szwarc i Kromke 2011, Duda 2016).
Zatem zgadzając się z powyższym stwierdzeniem przyjęto, że celem
pracy jest charakterystyka wybranych działań prowadzonych
na boisku przez całe drużyny oraz poszczególnych zawodników
reprezentacji Niemiec i Argentyny, na przykładzie meczu finałowego
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej – Brazylia 2014.
196

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Podmiot badań stanowili piłkarze reprezentacji Niemiec i Argentyny,
uczestniczący w meczu finałowym Mistrzostw Świata w piłce nożnej
rozegranych w Brazylii w 2014 roku.
Joachim Loew – trener reprezentacji Niemiec, musiał przed turniejem
podjąć wiele trudnych decyzji. Kontuzje w trakcie intensywnego
sezonu wykluczyły ważnych zawodników reprezentacji naszych
zachodnich sąsiadów. Na Mundial do Brazylii z powodu urazów
nie zostali powołani Marco Reus i Ilkay Gundogan z Borussi Dortmund.
Z większych zaskoczeń, uznania w oczach selekcjonera niemieckiej
drużyny nie znaleźli także Mario Gomez z Bayernu Monachium
i Marcel Schmelzer z Borussi Dortmund.

Fotografia 1. Reprezentacja Niemiec
Źródło: www.se.pl, (23.05.2017)

Skład reprezentacji Niemiec na Mundial w Brazylii przedstawiał
się następująco: bramkarze - Manuel Neuer, Roman Weidenfeller,
Benedikt Hoewedes Ron-Robert Zieler, obrońcy - Jerome Boateng,
Pee Mertersacker, Erik Durm, Kevin Grosskreutz, Shkordan Mustafi,
Mats Hummels, Matthias Ginter, pomocnicy - Mesut Oezil Julian
Draxler Toni Kroos Christoph Kramer Philipp Lahm Sami Khedira Bastian
Schweinsteiger, napastnicy - Andre Schuerrle, Lukas Podolski,
Mario Goetze, Miroslav Klose, Thomas Mueller (www.se.pl).
Selekcjoner reprezentacji Argentyny Alejandro Sabella nie powołał
na turniej jednego z najlepszych piłkarzy tego kraju, Carlosa Teveza
z
Juventusu
Turyn.
Według
Argentyńskich
dziennikarzy,
Tevez nie pasował do koncepcji taktycznej trenera Sabelli.
Opiekun drużyny narodowej obawiał się także, że piłkarz z mocnym
charakterem popsuje atmosferę w drużynie. W ostatniej chwili
na turniej do Brazylii Sabella postanowił zabrać doświadczonego
obrońcę
Manchesteru
City
Martina
Demichelisa,
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który przed mundialem w Brazylii ostatni raz koszulkę reprezentacji
założył w listopadzie 2011 roku.

Fotografia 2. Reprezentacja Argentyny
Źródło: www.interia.pl, (23.05.2017)

Skład reprezentacji Argentyny na Mundial w Brazylii przedstawiał
się następująco: bramkarze - Sergio Romero, Agustin Orion,
Mariano Andujar, obrońcy - Federico Fernandez, Jose Maria Basanta,
Martin
Demichelis,
Pablo
Zabaleta,
Hugo
Campagnaro,
Ezequiel Garay, Marcos Rojo, pomocnicy - Javier Mascherano,
Ricardo Alvarez, Maxi Rodriguez, Enzo Perez, Angel Di Maria,
Fernando Gago, Lucas Biglia, Augusto Fernandez, napastnicy - Lionel
Messi, Gonzalo Higuain, Rodrigo Palacio, Sergio Aguero,
Ezequiel Lavezzi (www.se.pl).
Mecz finałowy Mundialu odbył się na słynnym stadionie Maracanã
(oficjalna nazwa port. Estádio Jornalista Mário Filho) w Rio de Janeiro
w Brazylii. Stadion zbudowany w latach 1948 - 1950 mógł pomieścić
około 200 tysięcy widzów. Po licznych modernizacjach na obecną
chwilę jego pojemność wynosi 78 838 miejsc. Inauguracja stadionu
odbyła się 16 czerwca 1950 roku meczem juniorów Rio de Janeiro
i Sao Paulo. Kilka dni później zainaugurowano tu Mundial,
który w roku 1950 odbywał się na boiskach Brazylii.
Następnie rozgrywano na nim głównie mecze piłkarskie pomiędzy
największymi klubami z Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco da Gama,
Botofago i Fluminense). Na stadionie odbywały się również
różnorodne wydarzenia sportowe i wiele koncertów muzycznych.
W Brazylii uznaje się stadion Maracanã za największy cud sportowej
architektury
i
największą
świątynię
brazylijskiego
futbolu
(www.pl.wikipedia.org).
Podczas każdego meczu, na Mundialu w Brazylii, do jego analizy
wykorzystano system Castrol Performance Index (CPI), który został
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użyty przez Światową Federacje Piłkarską (FIFA). Wszystkie statystyki
meczowe udostępniono na oficjalnej stronie światowej federacji piłki
nożnej (www.fifa.com, 23.05.2017r.) i stanowiły one materiał do analiz
w niniejszym opracowaniu. W systemie tym została użyta metoda
kinematycznej analizy gry, podczas której wykorzystano rejestrację
obrazu z półautomatycznych kamer. Na każdym stadionie podczas
mundialu zamontowano 16 takich kamer, które monitorowały
podczas spotkania każdą sekundę meczu i każdy centymetr murawy.
Każdemu piłkarzowi został przydzielony specjalny kod, co pozwoliło
kamerą
zlokalizowanie
ich
podczas
cyfrowego
nagrania.
Dane z kamer były wysyłane aż 25 razy w ciągu sekundy.
Ten system analizy gry po raz pierwszy został wykorzystany
na boiskach Austrii i Szwajcarii podczas Mistrzostw Europy w 2008 roku.
Bardzo szybko znalazł on uznanie w najsilniejszych ligach europejskich
(www.fifa.com).
System potrafi zmierzyć takie aspekty gry jak: przebyta odległość;
prędkość zawodników i piłki; pozycje wszystkich zawodników
w dowolnym momencie gry; pokrycie boiska przez poszczególnych
graczy; wzajemne relacje pomiędzy zawodnikami.
Analiza działania drużyn i zawodników, która została przyjęta
przez firmę Castrol obejmowała:
• podania piłki ze względu na odległość, na jaką podanie
zostało wykonane: za podanie krótkie uznano zagranie
na maksimum 10 metrów, średnie podania mierzono
od 11 do 25 metrów, natomiast długie zagrania to te powyżej
25 metrów,
• obserwację poruszania się zawodników, która została
wyznaczona przez intensywność biegu zawodników: mała
intensywność to tempo poruszania się do 14 km/h, średnia
intensywność to tempo od 14,1 km/h do 19,8 km/h
(w tym przedziale uwzględniono również bieg zawodnika
do tyłu), wysoka intensywność biegu to tempo od 19,9 km/h
do 25,2 km/h, za bieg sprinterski system uznawał przekroczenie
prędkości 25,2 km/h.
Do analizy wyników badań wykorzystano następujące metody:
• Obliczono podstawowe charakterystyki statystyczne badanych
elementów gry drużyn Niemiec i Argentyny (średnia
arytmetyczna - x, odchylenie standardowe - SD, wielkości
procentowe - %).
Dla określenia różnic pomiędzy badanymi elementami gry drużyn
obliczono
wielkości
wskaźników
unormowanych
różnic
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międzygrupowych. Dokonano normowania średnich rezultatów
pomiarów drużyny Niemiec na średnią i odchylenie standardowe
wyników drużyny Argentyny. Obliczenia przeprowadzono według
wzoru:

WU =

X drużyny Niemiec - X drużyny Argentyny
SD drużyny Argentyny

Ujemne wartości obliczonych wskaźników unormowanych różnic
wskazują, iż badana drużyna charakteryzuje się niższym poziomem
analizowanego parametru.
Opracowanie statystyczne i graficzne wykonano przy pomocy
arkusza Excel firmy Microsoft®.
WYNIKI
Łączny dystans, jaki został pokonany przez obie drużyny
zaprezentowano na ryc. 1. Jak wynika z przedstawionych danych
drużyna Niemiec przebiegła łącznie ponad 12 kilometrów więcej
niż drużyna Argentyny. Należy zaznaczyć, że ilość kilometrów,
jaką pokonały obie drużyny była znacznie większa niż w przeciętnym
meczu piłkarskim, ponieważ po 90 minutach regulaminowego czasu
gry nastąpiła dogrywka, która trwała 30 minut.

Ryc. 27. Całkowity pokonany dystans przez drużyny Niemiec i Argentyny
Ryc. 2. Odsetek posiadania piłki obu drużyn
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Ryc. 3. Pokonany dystans przez drużynę w posiadaniu piłki
Ryc. 4. Dystans pokonany bez piłki przez drużyny Niemiec i Argentyny

Na ryc. 2 przedstawiono odsetek procentowy posiadania piłki
przez obie drużyny. Jak wynika z zaprezentowanych danych, drużyna
Niemiec posiadała piłkę przez 60% czasu gry, natomiast
Argentyńczycy operowali piłką przez pozostałe 40% czasu spotkania.
Ryc. 3 przedstawia ilość przebiegniętych kilometrów przez drużyny,
kiedy znajdowały się w posiadaniu piłki. Zawodnicy reprezentacji
Niemiec pokonali dystans 63 kilometry i 57 metrów, podczas
gdy ich drużyna znajdowała się przy piłce. Dla porównania
reprezentacja Argentyny pokonała tylko 42 kilometry 627 metrów
z piłką. Przebiegnięty dystans, kiedy piłkę posiadała drużyna
przeciwna
przedstawiono
na
ryc.
4.
Można
zauważyć,
że zespół Argentyny zdecydowanie więcej kilometrów pokonał
bez piłki, bo 60,146 km w odniesieniu do drużyny Niemiec – 49,52 km.
Jest to, efektem oczywiście tego, że to Niemcy byli przez większość
spotkania w posiadaniu piłki (ryc. 3).
W
tab.
1
i
2,
przedstawiono
przebiegnięty
dystans
przez poszczególnych zawodników. Uwzględniono tylko tych,
którzy rozegrali mecz w pełnym wymiarze czasu, a więc w tym
przypadku dokładnie 129 minut i 9 sekund. Jak wynika
z zaprezentowanych danych, zawodnikiem, który pokonał najdłuższy
dystans podczas spotkania był gracz reprezentacji Niemiec Bastian
Schweinsteiger (15,338 km). Blisko jego wyniku był jego kolega
z drużyny Thomas Muller (15,180 km). Na trzecim miejscu wśród
zawodników, którzy pokonali najdłuższy dystans podczas meczu
znalazł się reprezentant Argentyny Lucas Biglia (14,681 km).
Warto zaznaczyć, że najlepsi pod tym względem w swoich drużynach
Schweinsteiger i Biglia spotkanie rozgrywali na pozycji nr 6. Najmniejszy
dystans pokonali bramkarze obu drużyn, czyli Manuel Neuer (6,985
km) z Niemiec, który przebiegł o ponad 2 kilometry więcej niż Sergio
Romero (4,233 km).
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Zawodnikiem, który najwięcej pracował, kiedy jego drużyna
znajdowała się przy piłce był Bastian Schweinsteiger, pokonując
dystans 6,527 km. Najmniejszy dystans, wyłączając bramkarzy,
pokonał Martin Demichelis (3,136 km).
Kiedy drużyna nie posiadała piłki najwięcej biegającym zawodnikiem
był Lucas Biglia (6,901 km). Natomiast najmniej Mats Hummels
(4,542 km).
Tabela nr 1. Pokonany dystans przez poszczególnych zawodników
reprezentacji Niemiec

Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)
Tabela nr 2. Pokonany dystans przez poszczególnych zawodników
reprezentacji Argentyny

Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)

Na ryc. 5 przedstawiono łączną liczbę sprintów, jaką wykonali
zawodnicy reprezentacji Niemiec i Argentyny. Reprezentanci
Niemiec wykonali ich aż o 63 więcej niż zawodnicy argentyńscy.
Na ryc. 6 zaprezentowano z kolei średnią prędkość sprintu wśród
zawodników obu drużyn. W tym aspekcie lepsza okazała
się reprezentacja Argentyny, której zawodnicy wykonywali sprinty
ze średnią prędkością 28,92 km/h. Niemcy okazali się nieznacznie
wolniejsi, gdyż ich średnia prędkość sprintu wynosiła 28,03 km/h.
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Ryc. 5. Liczba sprintów wykonanych przez zawodników obydwu drużyn
Ryc. 6. Średnia szybkość sprintu piłkarzy reprezentacji Argentyny i Niemiec

W tab. 3 i 4 przestawiono liczbę sprintów zawodników obu drużyn,
oraz największą prędkość, jaką dany zawodnik osiągnął podczas
meczu. Zawodnikiem, który wykonał największa ilość przyśpieszeń
podczas spotkania jest Andre Schuerrle (65). Warto zauważyć,
że piłkarz ten przebywał na boisku tylko nie całe 100 minut.
Dla porównania Thomas Mueller, który zaliczył cały występ, w meczu
przeprowadził 62 sprinty. W drużynie Argentyny największą a zarazem
taką samą ilość sprintów osiągnęło aż trzech zawodników.
Pablo Zabaleta, Marcos Rojo i Lucas Biglia wykonali ich po 50.
Pomijając bramkarzy i zawodników, którzy nie znajdowali się na boisku
przynajmniej 50 minut, najmniej sprintów wykonał Niemiec Toni Kroos –
32, a w reprezentacji Argentyny Kun Aguero tylko 30.
Zawodnikiem, który rozwinął największą szybkość biegu w meczu
był Mats Hummels (31,61 km/h). Faktem wartym uwagi
jest
to,
że
Hummels
jest
środkowym
obrońcą.
Graczem, który zbliżył się do osiągnięcia niemieckiego stopera
był Enzo Perez, którego najszybszy sprint wyniósł 31,25 km/h.
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Tabela
nr
3.
Liczba
i
szybkość
przez zawodników reprezentacji Niemiec

sprintów

wykonanych

sprintów

wykonanych

Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)
Tabela
nr
4.
Liczba
i
szybkość
przez zawodników reprezentacji Argentyny

Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)

Na ryc. 7 przestawiono ilość oraz celność podań w meczu pomiędzy
reprezentacjami
Niemiec
i
Argentyny.
Można
zauważyć,
że w przeciągu całego mecz drużyna Niemiecka wymieniła
o 329 podań więcej niż ich rywale. Jest to również odzwierciedleniem
czasu,
jaki
obie
drużyny
były
w
posiadaniu
piłki
(Niemcy 60%, Argentyna 40%). Jeżeli chodzi o celność podań
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to lepsza okazała się drużyna Niemiec, której celność podań wyniosła
83%. Natomiast Argentyńczycy podawali dokładnie z celnością 71%.
Ryc. 8 przedstawia analizę celności podań reprezentacji Niemiec
z podziałem na krótkie, średnie i długie. Najczęstszym podaniem,
jakiego używali zawodnicy tej drużyny było podanie średniej długości,
które wykonano 540 razy. 443 razy piłka trafiała do partnera z drużyny
a 97 razy była ona podawana niecelnie lub przechwytywana
przez przeciwników. Podanie krótkie zostało wykonane 263 razy.
215 takich zagrań było celnych natomiast 48 nie znalazło adresata
w postaci kolegi z drużyny. Najmniej stosowanym przez piłkarzy
Niemieckich było podanie długie. Tylko 112 razy piłka została podana
na odległość dalszą niż 25 metrów, z czego 78 razy celnie
i 34 niecelnie.
Na ryc. 9 przeanalizowano podania drużyny Argentyny ze względu
na długość i celność. Podobnie jak drużyna Niemiec, Argentyńczycy
najczęściej używali średnich podań. Z 609 takich zagrań, odnotowano
263 celne i 346 niecelnych podań. Zagrania krótkie Argentyńczycy
zastosowali 258 razy, z czego 108 trafiło do partnerów z drużyny
a 150 zostało przejętych przez przeciwników bądź pozostało
bez adresata. Najrzadziej stosowanym zagraniem było podanie
długie, które zostało wykonane 135 razy. 45 celnie i 90 niecelnie.

Ryc. 7. Liczba i celność podań obu drużyn
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Ryc. 8. Liczba i celność podań reprezentacji Niemiec ze względu na długość
Ryc. 9. Liczba i celność podań reprezentacji Argentyny
ze względu na długość

W tab. 5 przedstawiono zestawienie zawodników niemieckich
ze względu na rodzaj i celność podań. Najcelniej podającym
zawodnikiem nie licząc Pera Mertesackera, który przebywał
na boisku 4 minuty był Manuel Neuer. Bramkarz drużyny Niemieckiej
podawał piłkę 48 razy, z czego aż 42 celnie, co dało
mu 88% skuteczności podań. Na uwagę zasługuje fakt, że w meczu
nie
wykonał
on
żadnego
podania
krótkiego
a więc każde jego podanie, z łącznej liczby 48, które wykonał
było dłuższe niż 10 metrów. Zawodnikami z pola, którzy osiągnęli
największy odsetek celnych podań byli Jerome Boateng
i
Bastian
Schweinsteiger
(obaj
86%).
Warto
zaznaczyć,
że Schweinsteiger wykonał 24 podania, więcej od Boatengi.
Zawodnikiem, który wykonał najmniej podań, oraz, którego duża
część z nich była niecelna był Miroslav Klose. Grając przez prawie
3/4 czasu spotkania (89’48”) wykonał on 23 podania,
z czego tylko 12 celnych. Dało mu to skuteczność na poziomie 52%.
Pod tym względem był to najsłabszy zawodnik w całej drużynie
Niemieckiej, która w tym spotkaniu odznaczyła się szczególnie
wysokim odsetkiem celnych podań.
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Tabela nr 5. Zestawienie podań ze względu na rodzaj i celność podania
w drużynie Niemiec

Objaśnienie skrótów: C – celne podania, N – niecelne podania
Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)

W tab. 6 przedstawiono zestawienie zawodników argentyńskich
ze względu na rodzaj i celność podania. Najcelniej podającym
zawodnikiem w drużynie Argentyny był Martin Demichelis,
który osiągnął odsetek 84% celnych podań. Podawał on piłkę
do swoich partnerów z zespołu 46 razy i tylko 9 niecelnie.
Obrońca ten nie wykonał w tym spotkaniu żadnego podania
długiego. Najmniej celnych podań zaliczył w analizowanym
spotkaniu Ezequiel Lavezzi (37%), który przebywał na placu gry
przez 47 minut. Zaskakująco mało kontaktów z piłką miał
w tym mecz Rodrigo Palacio. Mimo iż rozegrał niespełna 50 minut
spotkania, piłkę podawał 10 razy (5 celnych i 5 niecelnych zagrań)
co dało mu 50% skuteczności w tym elemencie gry. Największą ilość
podań wśród graczy Argentyny wykonał Javier Mascherano
- 74 razy.
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Tabela nr 6. Zestawienie podań ze względu na rodzaj i celność podania
w drużynie Argentyny

Objaśnienie skrótów: C – celne podania, N – niecelne podania
Źródło: www.fifa.com (20.05.2015)

Ryc. 10. Wielkość wskaźnika unormowanych różnic (WU) poszczególnych
elementów gry badanych drużyn Niemiec i Argentyny

Jak wynika z danych przedstawionych na ryc. 10, reprezentacja
Niemiec przeważa nad reprezentacją Argentyny w większości
badanych elementów gry – ośmiu spośród analizowanych czternastu.
Przewagę drużyny niemieckiej zauważa się w przypadku: pokonany
dystans w km (0,415), drużyna przy piłce w km (1,744), ilość sprintów
(0,36), podania krótkie celne (1,7), podania średnie celne (0,9),
podania długie celne (0,7), podania łącznie celne (1,3),
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celne podania (0,73%). Przy czym, należy zauważyć, na co wskazuje
dodatnia
wielkość
wskaźnika
unormowanych
różnic
międzygrupowych (WU), że przewaga Niemców jest widoczna
również w elementach niekorzystnych z punktu widzenia, jakości gry.
Takich elementów jest cztery: podania krótkie niecelne (0,2), podania
średnie niecelne (0,3), podania długie niecelne (0,1), podania łącznie
niecelne (1,9).
Dodatnie
wartości
WU
reprezentacji
Argentyny
zauważa
się w przypadku dwóch badanych elementów gry - drużyna bez piłki
(-0,476) i najszybszy sprint (-0,41). Przy czym, podobnie
jak w przypadku Niemców, element „drużyna bez piłki” raczej
jest niekorzystny z punktu widzenia, jakości gry. Zatem, biorąc
pod uwagę, jakość gry obu drużyn można stwierdzić,
że
w
analizowanych
elementach
gry
drużyna
Niemiec
i jej poszczególni reprezentanci prezentowali się lepiej w ośmiu
z nich a Argentyńczycy przewyższali Niemców w pięciu.
DYSKUSJA
Reasumując wyniki badań można stwierdzić, że w analizowanych
działaniach drużyn Niemiec i Argentyny jak i ich zawodników lepiej
prezentował się zespół Niemiecki.
Drużyna Niemiec zdecydowanie korzystniej wypada pod względem
przebiegniętego dystansu. W meczu finałowym łącznie pokonany
dystans był o 12 kilometrów większy niż w drużynie Argentyny.
Przebiegnięty dystans, kiedy drużyna posiadała piłkę świetnie oddaje
procent posiadania piłki. Niemcy posiadając piłkę pokonali
63 kilometry i 57 metrów, co dało im 60% czasu posiadania futbolówki
w przekroju całego meczu. Dla porównania Argentyńczycy,
którzy będąc w posiadaniu piłki biegali 42 kilometry i 627 metrów
osiągnęli wynik 40% czasu z piłką przy nodze. Efektem odstekta czasu
posiadania piłki był także dystans, jaki pokonały drużyny bez piłki.
W momencie, kiedy Niemcy operowali piłką, Argentyńczycy
przebiegli 60 kilometrów i 146 metrów, podczas gdy w sytuacji,
gdy piłka znajdowała się w posiadaniu Argentyny, Niemcy pokonali
49 kilometrów i 52 metry.
Zawodnikami, którzy pokonali najdłuższy dystans podczas meczu
w obu drużynach byli zdecydowanie pomocnicy. Indywidualnie
w obu drużynach najlepsi byli zawodnicy Bastian Schweinsteiger
i Lucas Biglia, a więc środkowi pomocnicy odpowiadający w głównej
mierze za defensywę. Doskonale oddaje to ich długość pokonanego
dystansu, gdy ich drużyna musiała odebrać piłkę. Obaj zawodnicy
209

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA
WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 10

byli wtedy najbardziej aktywni w powyższym elemencie gry.
Pomimo największej ilości pokonanych kilometrów obaj piłkarze
znaleźli się w czołówce najczęściej wykonujących sprint
podczas analizowanego spotkania. Jednak ich największa prędkość
nie należała do wyróżniających się na tle innych uczestników
tego meczu.
Mimo iż Niemcy wykonali 63 sprinty więcej a indywidualnie największą
szybkość sprintu w meczu osiągnął Mats Hummels (31,61 km/h)
to większą średnią szybkość przyspieszeń uzyskali Argentyńczycy
(28,92 km/h), w stosunku do Niemców (28,03 km/h).
Analizując kolejny i zarazem jeden z najważniejszych elementów
gry, którym są podania, okazało się, że w tym elemencie gry lepszą
drużyną jest kolejny raz reprezentacja Niemiec. Wykonali
oni w przekroju całego meczu o 329 podań więcej niż ich rywale.
Skuteczność tego elementu gry była na bardzo wysokim poziomie
(83% Niemcy, 71% Argentyna).
Najczęściej stosowanym podaniem było średnie, a najrzadziej
podanie długie. Średnie podania sprawiały największą trudność
zawodnikom
z
Ameryki
Południowej.
263
celne
próby
i aż 346 niecelnych dały nienajlepszy obraz gry w elemencie
średniego podania. Niemcy byli tutaj zdecydowanie lepsi wykonując
443 celne zagrania i tylko 97 nieudanych.
W świetle powyższych danych, można przytoczyć zdanie innych
autorów, że ogromne znaczenie dla skuteczności gry w piłkę nożną
mają dzisiaj zdolności motoryczne a szczególnie predyspozycje
szybkościowe piłkarza: szybkość i dynamika startu i przyspieszenia,
szybkość reakcji, szybkość oceny stale zmieniających się sytuacji
w grze (Wrzos 2006, 2007, Żak i Duda 2006, Stępiński 2007,
Szwarc i Kromke 2011, Duda 2016). Jak zatem widać inni autorzy
zauważają elementy, które poddano analizie w opracowaniu
własnym i w pełni z ich wysokim poziomem opanowania się zgadzają.
Franz Beckenbauer (legendarny niemiecki piłkarz i trener) słusznie
zauważył, że współczesna piłka jest szybsza, bardziej kondycyjna
i techniczna niż kiedykolwiek wcześniej, a na boisku zrobiło
się zdecydowanie ciaśniej. Trudno o bardziej lapidarne i jednocześnie
trafne stwierdzenie zmian, jakie w ostatnich latach dotknęły
najpopularniejszą dyscyplinę sportu na świecie. Śledząc ogólne,
ale jakże fundamentalne tendencje przyświecające współczesnej
organizacji gry w piłkę nożną można je zamknąć w krótkim „3xC”.
Czyli skrótu od zdania „cała drużyna, na całym boisku, przez cały
mecz” (Stępiński 2007). „Cała drużyna” bowiem, we spółczesnej piłce
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nie ma już podziału zadań, w którym to napastnik brał udział
wyłącznie w ofensywie, a obrońca tylko w defensywie. Obecnie,
aby skutecznie atakować i bronić się, w działaniach muszą
uczestniczyć wszyscy zawodnicy. Jest to logiczne stwierdzenie,
gdyż każdy gracz w piłkę, wie, że łatwiej zarówno atakować,
jak i bronić się, gdy partnerów uczestniczących w akcji jest więcej.
Dlatego można ogólnie stwierdzić, że napastnik stał się obecnie
pierwszym
obrońcą,
bramkarz
pierwszym
napastnikiem.
Widać to w meczach na najwyższych szczeblach rozgrywek
narodowych czy imprez światowych, gdzie napastnicy już na połowie
przeciwnika, a nie rzadko również w pobliżu jego pola karnego,
utrudniali rozgrywanie piłki obrońcom poprzez dynamiczne
wybieganie do zawodników przy piłce, a czasem nawet wślizg.
Odwrotnie w akcjach ofensywnych, boczni obrońcy aktywnie
włączają się skrzydłami do ofensywnych, a akcje długim wrzutem
lub wykopem inicjuje bramkarz (Stępiński 2007, Chmura 2014, 2016).
Trenerzy obserwując zawodników podczas walki sportowej, zapisują
ich działania w arkuszu obserwacji i obliczają wskaźniki efektywnej gry.
Używając metody efektywności gry zaproponowanej przez Panfila
(2006) to ułatwienie wyciągania wniosków w aspekcie znaczenia
poszczególnych (indywidualnych i grupowych) działań na podstawie
wyników zobiektywizowanej obserwacji tych działań wykonanych
w grze przez zespoły prezentujące najwyższy międzynarodowy poziom
sportowy. Tak, więc przez badania działań uznawanych za modelowe
dokonujemy wartościowania tych działań ze względu na zmienne
sytuacje (cele gry, oraz aktualne warunki w tym wynik, czas gry
oraz ustawienie graczy).
Z otrzymanych wyników badań prowadzonych podczas obserwacji
walki sportowej i jej analizy, możemy sterować procesem
treningowym, dobrać odpowiednie środki, dokładniej pracować
nad parametrami, których wyniki są niskie, szukać nowych rozwiązań,
jeśli nie sprawdza się dana metoda treningowa, szukać w treningu
zbliżonych metod odwzorowujących walkę sportową. Doceniając
wartość takich rozwiązań w procesie sterowania graczem próbę
oceny działań techniczno-taktycznych badacze podjęli już wiele lat
temu, którzy analizowali zachowanie się gracza w walce sportowej
w
zależności
od
stopnia
złożoności
sytuacji
w
grze
(Mayer 1996, Talaga 1997, Harwey i Dungworth 1999).
Dzięki niej można obliczać wskaźnik niezawodności bądź wskaźnik
aktywności gry. Problematyka ta jest nadal aktualna, gdyż w ostatnim
czasie obserwujemy znaczny rozwój nowych metod i technik
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obserwacji gry, które właściwie wykorzystane mogą służyć zarówno
do zobiektyzowanego poznawania samej gry, racjonalizowania
procesu kierowania graczami oraz oczywiście do modelowaniu gry
sportowej. Przykładem takich nowoczesnych metod analizy
elementów gry może być przytoczona w niniejszym opracowaniu
metoda, jaką wykorzystano w pracy, którym jest system Castrol
Performance Index (CPI), zastosowany przez Światową Federacje
Piłkarską (FIFA) na najwyższych szczeblach rywalizacji w piłce nożnej
(www.fifa.com, 23.05.2017r.).
Jak zauważył Chmura (2016), już w 1994 wykazano, że czołowi
piłkarze I ligi duńskiej wykonują podczas meczu 1358 czynności
ruchowych, określonych na podstawie prędkości przemieszczania
się zawodników podczas meczu mistrzowskiego (za Bangsbo 1994).
Podobną liczbę aktów ruchowych - 1343 zarejestrowano w 2003 roku
u najlepszych zawodników ligi włoskiej i Ligi Mistrzów wchodzących
w skład pierwszych dziesięciu zespołów w rankingu FIFA.
W obu przypadkach rozpatrzono osiem czynności ruchowych: stanie,
marsz, trucht, bieg tyłem, bieg z niską, umiarkowaną i wysoką
intensywnością oraz sprint (Mohr i wsp. 2004).
Bangsbo (1994) stwierdził ponadto, że liczba wykonanych czynności
ruchowych zależy także od formacji i pozycji, na której gra zawodnik.
Na przykład w czasie meczu pomocnicy pokonują największą liczbę
odcinków biegowych z niską intensywnością - 277 razy (w przedziale
prędkości biegu od 12 do 16 km/h) i ze średnią intensywnością
-127 razy (od 16 do 21 km/h) w porównaniu z obrońcami
(odpowiednio - 210 i 106 razy) i napastnikami (231 i 120 razy).
Napastnicy wykonują najwięcej sprintów - 24 razy z prędkością
30 km/h i większą, w odniesieniu do obrońców (16 razy) i pomocników
(17 razy), a najrzadziej biegną tyłem (5 razy) w porównaniu
do obrońców (37 razy) i pomocników (30 razy). Stanie na boisku
najczęściej stosują obrońcy (159 razy), a najrzadziej pomocnicy
(97 razy). Powyższe wyniki przytoczone za Bangsbo (1994)
przez Chmurę (2016) częściowo okazały się być zbieżne z wynikami
badań własnych.
Natomiast, jak twierdzą Mohr i wsp. (2004) u najlepszych piłkarzy
na świecie, średni czas każdorazowego stania na boisku podczas gry
wynosi 7 sekund. W przeliczeniu na 163 stania, jakie zarejestrowano
w trakcie meczu mistrzowskiego, łączny ich czas kształtował
się na poziomie 1141 s tj. 19 min. Średni czas marszu wynosił 6,4 s,
truchtu - 3,0 s, biegu tyłem - 2,7 s, biegu z niską - 2,6 s, średnią - 2,2 s
i wysoką intensywnością - 2,1 s oraz sprintu 2,0 s.
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Na zakończenie powyższych rozważań, warto również zauważyć
za Chmurą (2016), że na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej
w Republice Południowej Afryki w 2010 roku, najlepiej przygotowana
motorycznie do tego turnieju reprezentacja Niemiec, w siedmiu
meczach pokonała średnio 10,33±0,98 km (nie wliczając bramkarza),
a Mistrz Świata Hiszpania 10,62±1,19 km - po dwóch dogrywkach.
Według powyższego autora (Chmura 2016) niższe wartości wykonanej
pracy,
wynikają
między
innymi
z
rozgrywania
meczy
w miejscowościach położonych na różnych wysokościach
nad poziomem morza, od 10 m. (np. Durban, Port Elizabeth)
do 1753 metrów (np. Johannesburg) w krótkim odstępie czasu.
Jak zatem wynika z badań własnych, w odniesieniu do MŚ w Brazyli
w 2014 roku, gdzie drużyna Niemiec przebiegła średnio 13,289 km
(dodatkowo wliczając bramkarza!), świadczy to znakomitym
(znaczny
wzrost
przebiegniętych
kilometrów)
przygotowaniu
motorycznym zawodników tej drużyny.
WNIOSKI
1. Wśród badanych elementów gry przewagę drużyny
niemieckiej zauważono w przypadku: pokonany dystans,
drużyna przy piłce, ilość sprintów, podania krótkie celne,
podania średnie celne, podania długie celne, podania łącznie
celne, celne podania.
2. Należy zauważyć, na co wskazuje dodatnia wielkość wskaźnika
unormowanych różnic międzygrupowych (WU), że przewaga
Niemców jest widoczna również w czterech elementach
niekorzystnych z punktu widzenia skuteczności gry - podania
krótkie niecelne, podania średnie niecelne, podania długie
niecelne, podania łącznie niecelne.
3. Dodatnie wartości wskaźnika WU drużyny Argentyny
zauważono w przypadku dwóch badanych elementów gry drużyna bez piłki oraz najszybszy sprint. Przy czym, podobnie
jak w przypadku Niemców, element „drużyna bez piłki”
jest raczej niekorzystny dla drużyny Argentyny z punktu widzenia
skuteczności gry.
4. Biorąc pod uwagę skuteczność gry obu drużyn można
stwierdzić, że w analizowanych elementach, drużyna Niemiec
i jej poszczególni reprezentanci prezentowali się lepiej w ośmiu
z nich a Argentyńczycy przewyższali Niemców w pięciu.
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CHOSEN THE WORKING ON FIELD THE COMPETITORS - ON EXAMPLE
OF FINAL GAME GERMANYS - ARGENTINA OF WORLD
CHAMPIONSHIPS IN SOCCER 2014 YEAR
SUMMARY
The main aim of paper is a characterization of chosen activities
performed on a field by whole teams and the individual players
of Germany and Argentina teams, on example of final game of World
Championships in soccer - Brazil 2014.
The competitors of Germany and Argentina National Representation
were the subject of survey while they were running into the Maracana
Stadium in Rio de Janeiro on 13th of July 2014. The Castrol
Performance Index (CPI) was the method of analysis used
in this paper as well as was used by Fédération Internationale
de Football Association (FIFA). Authors of this paper used the match
statistics which were shown on the official FIFA’s website.
The main conclusion of paper is that the competitors of German team
surpassed the competitors of Argentinian team in almost all analyzed
activities.
KEY WORDS: Soccer, World Championship, Soccer’s activities
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STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena poziomu zdolności kondycyjnych dziewcząt
trenujących siatkówkę (kategoria wiekowa kadetek), na tle grupy
nietrenujących rówieśniczek.
Badania przeprowadzono wśród zawodniczek trenujących siatkówkę
w Klubie Sportowym „SETBOL” Oświęcim oraz dziewczętach
nietrenujących w wieku 13-16 lat (n=53). Wyniki wskazały przewagę
poziomu zdolności kondycyjnych dziewcząt trenujących w odniesieniu
do nietrenujących, w większości badanych zdolności motorycznych.
SŁOWA KLUCZE: Siatkówka, Kadetki, Test Eurofit, Zdolności kondycyjne
WSTĘP
Motoryczność ogólnie mówiąc jest całokształtem zachowań,
procesów
ruchowych
i
predyspozycji
człowieka.
Posiada ona zarówno podłoże biologiczne jak i społeczne. Innymi
słowy jest to całość procesów, potrzeb ruchowych, kondycji psychiki
oraz możliwych do osiągnięcia wyników związanych z wykonywaniem
wysiłku ruchowego (Osiński 2003). Człowiek dzięki ruchowi pozostaje
cały czas w aktywności fizycznej względem własnego otoczenia.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia
związanymi z relacjami międzyludzkimi jak i w sporcie, w pracy
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człowieka czy w czasie wolnym (Osiński 2003). Należy rozróżniać
pojęcia
„motoryczność”
i
„ruch”
jednakże
postrzeganie
ich, jako niezależne zjawiska jest dużym błędem (Osiński 2003, Raczek
2010).
„Ruch”
możemy
zdefiniować
jako
zdolność
do przemieszczania własnego ciała, lub jakiejś jego części
w otoczeniu. Jest to zjawisko zamierzone i możliwe do wykonana
poprzez prace mięśniową człowieka. Jest to najważniejszy
i podstawowy element konkretnej czynności, który określa
jej użytkowość. Poprzez takie rozumowanie mówimy np. o bieganiu,
chodzeniu, ściskaniu, przenoszeniu, rzucie, chwycie, skręcie, zwrocie,
skoku, uderzeniu, itp. Rozróżniamy również pojęcie takie jak formę
ruchu innymi słowy technikę ruchu. Jest to zewnętrzny wyraz ruchu,
który jest definiowany poprzez stosunki czasowo - przestrzenne
(płaszczyzna przebiegu i droga), obrazowane perfekcyjnością
procesów koordynacyjnych w układzie nerwowym (Osiński 2003).
Zagadnienie techniki ruchu związane jest z opisem danej umiejętności
w zakresie właściwości struktury czasowej (prędkość, czas trwania,
przyspieszenie itp.), dynamicznych właściwości (siły wywołujące ruch,
zmiany tych sił itp.) przestrzennej struktury jej właściwości (płaszczyzny
ruchu i ich zmiany) (Osiński 2003). Dawnej istniało pojęcie jak „cechy
motoryczne”, jednak cecha to coś co nie ulega zmianie,
dlatego też obecnie „motoryczność” rozumiemy jako grupę
„zdolności motorycznych”, które można kształtować i zmieniać
pracując nad nimi (Raczek 2010, Kasa i wsp. 2012). Według Raczka
(2010) zdolności motoryczne to „zespół indywidualnych predyspozycji,
które rozwijają się na podłożu wrodzonych zadatków genetycznych,
które warunkują jakość przebiegu i efekt końcowy czynności
ruchowej”.
Badane siatkarki oraz dziewczęta nietrenujące znajdowały
się w okresie rozwoju biologicznego określanym, jako dojrzewanie
czy okres starszy szkolny (Jopkiewicz i Suliga1998, Wolański 2012).
Okres dojrzewania - rozpoczyna się około 12 roku życia,
lecz indywidualne odchylenia są stosunkowo duże (nawet do 4 lat);
u chłopców zaczyna się on zwykle o ok. 2 lata później niż u dziewcząt.
Trwa do zakończenia procesu dojrzewania płciowego około
14-15 roku życia u dziewcząt i około 16-17 roku życia u chłopców
(Jopkiewicz i Suliga1998, Wolański 2012).
W pierwszym okresie dojrzewania następują zakłócenia w rozwoju
motorycznego, mają na to wpływ zmiany rozmiarów ciała.
Te zakłócenia dotyczą głównie koordynacji, ruchliwości, dynamiki,
spójności motorycznej (Jopkiewicz i Suliga1998, Wolański 2012).
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Okres dojrzewania jest krytycznym okresem dla rozwijania zdolności
motorycznych, w wielu przypadkach zaczyna się on tzw. „złotym
wiekiem” – między 11 a 13 rokiem życia, jednakże przyjmuję
się, iż u dziewcząt występuje on wcześniej bo już w wieku 9–11 lat,
więc tak naprawdę u płci żeńskiej nie jest to jeszcze wiek dojrzewania,
w późniejszych latach następuje skok pokwitaniowy, w okresie
tym następuje tak zwana burza hormonów, przemiany w budowie
oraz czynnościach ciała, co stanowi wyraźną granicę miedzy
dzieciństwem a młodością (Jopkiewicz i Suliga1998, Wolański 2012).
Te burzliwe procesy nie omijają, oczywiście obszaru motoryki.
W niej zawarte jest: dojrzewanie procesów hamowania, bogate życie
emocjonalne, pobudzania w ośrodkach nerwowych, zmiany
w równowadze fizjologicznej, nasilony rozrost morfologiczny
(Jopkiewicz i Suliga1998, Wolański 2012).
Środowisko człowieka oraz cechy genetyczne również mają bardzo
duży
wpływ
na
sprawność
motoryczną
człowieka,
poprzez odpowiednie ich kształtowanie i rozczytanie predyspozycji
indywidualnych człowieka, mogą przynieść owoce w postaci
sukcesów
w
danej
dyscyplinie.
Jednakże
bezpośrednim
determinantem motoryki są zdolności ruchowe, które ułatwiają
szybkie przyswajanie nowych umiejętności. Kolejnymi czynnikami
dojrzewania wpływającymi na rozwój motoryczny dziewcząt to ciągłe
zmiany w tkankach i narządach. Na początku obserwujemy
wzrastanie - rozwój struktury i funkcji układu nerwowego, sercowo –
naczyniowego, hormonalnego, oddechowego, mięśniowego, itd.,
w wyniku czego wydolność tych narządów rośnie. Dojrzewanie
ma również wpływ na szybkość żeńskiego organizmu, bo najwyższy
poziom tej zdolności dziewczęta osiągają między trzynastym
a czternastym rokiem życia, w tym okresie następuje także znaczny
przyrost siły. Oprócz tych zdolności do głównych czynników
determinujących zaliczamy tez plastyczność uczenia się, dokładność
oraz trwałość ruchów już przyswojonych. Pod koniec tego okresu
następuje stabilizacja morfologiczna i fizjologiczna organizmu.
(Jopkiewicz i Suliga1998, Osiński 2003, Raczek 2010, Wolański 2012).
Jednym z warunków podnoszenia efektywności szkolenia młodych
zawodniczek i zawodników w wieloletnim szkoleniu sportowym
jest uwzględnienie prawidłowości rozwoju biologicznego. Teoretyczne
podstawy oraz ogólne założenia treningu w dziecięco-młodzieżowych
kategoriach wieku są opracowane i szeroko rozpowszechnione
(Jagiełło 2000, Raczek 2001, Bompa i Carrera 2005, Jaskólski i wsp.
2005, Ryguła i wsp. 2007, Blecharz i Siekańska 2009, Sozański i wsp.
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2013). Należy zatem stosować je w praktycznych działaniach w szkole,
klubach sportowych czy w ogóle w polskim systemie szkolenia w piłce
siatkowej. Mistrzostwo sportowe może być osiągnięte jedynie
po spełnieniu określonych warunków na wielu płaszczyznach
(Ozimek 2007) takich jak: budowy somatycznej, profilu i poziomu
sprawności fizycznej, energetycznych i regulacyjnych funkcji ustroju,
właściwości psychiki, umiejętności technicznych i taktycznych,
wiedzy teoretycznej. Niektóre z powyższych czynników są w znacznej
mierze
zdeterminowane
genetycznie.
Ważnym,
zatem
jest ich rozpoznanie już fazie doboru i wersyfikacja w okresie selekcji,
wówczas, kiedy podejmowane są przez trenera i samych zawodników
decyzje o wyczynowym uprawianiu sportu. Trzeba ponadto
uwzględniać prognozy rozwoju sportowego i wymogi specjalizacji
i to nie tylko na daną chwilę, ale również w dalszej perspektywie
6-10 lat (Bomap i Haff 2010, Sozański i wsp. 2015).
Gra w piłkę siatkową to szereg złożonych i kompleksowych działań
techniczno - taktycznych, składających się z wielu pojedynczych
czynności technicznych: ataku, zagrywki, bloku, przyjęcia zagrywki,
obrony, wystawienia itd. (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016).
Różnorodność i duża ilość akcji oraz cykliczność zmian w ustawieniu
drużyny wymaga wysokiej aktywności w każdym aspekcie
(psychicznym, motorycznym) podczas gry. Przyjmuje się zatem,
że optymalny model stanu wytrenowania zawodnika w nowoczesnej
siatkówce zależy od wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej,
koncentracji
uwagi,
antycypacji,
wytrzymałości
specjalnej
oraz niezawodności działań techniczno - taktycznych (Grządziel 2012).
Sprawny siatkarz czy siatkarka to tacy, którzy posiadają na wysokim
poziomie zdolności szybkościowo - siłowe (skoczność, szybkość,
wytrzymałość skocznościowa i siła zrywowa) oraz koordynacyjne
zdolności motoryczne (orientacja przestrzenna, czucie mięśniowe,
zwinność) (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016).
W świetle wyników badań zauważa się, że najlepsze wyniki
w siatkówce uzyskują zawodniczki w wieku 22-26 lat i zawodnicy
w wieku 24-28 lat i z 8-12 letnim stażem treningowym (w tym 6-8 latach
treningu specjalistycznego). W siatkówce utrzymywanie wysokiego
poziomu sportowego trwa do ok. 30 roku życia. Siatkarki i siatkarze
charakteryzują się dużą wysokością ciała (mężczyźni przeciętnie
195-200 cm, kobiety 180-185 cm), średnią masą ciała (odpowiednio:
85-90 kg, 70-75 kg) oraz wysokim wskaźnikiem smukłości (43.0-44.5).
Zgodnie natomiast z charakterem działań na boisku w siatkówce
występuje u zawodników podział na specjalizacje ze względu
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na działania realizowane w grze: wszechstronny, blokujący,
atakujący,
wystawiający,
przyjmujący
oraz
libero
(Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016).
Wysoki
poziom
zdolności
kondycyjny
jest
niezbędnym
do prezentowania przez zawodników wysokiego poziomu sportowego
w tej dyscyplinie Sportu. Niemniej istotną kwestią w nowoczesnej
i na wysokim poziomie siatkówce jest odpowiednia skuteczność
podstawowych działań technicznych występujących w grze
(Grządziel 2012). Obciążenia startowe siatkarzy to wysoki wydatek
energetyczny organizmu, co znacząco wpływa na zwiększoną pracę
wszystkich
układów
organizmu
(sercowo
naczyniowego,
oddechowego, mięśniowego i nerwowego). Wysiłek meczowy
przebiega przy niedostatecznym zabezpieczeniu w tlen i zmusza
do wykorzystywania energetycznych mechanizmów beztlenowych.
O ile przerwy między poszczególnymi akcjami nie pozwalają na pełen
wypoczynek, to jednak w czasie całego meczu powstają warunki
dla aktywizacji procesów tlenowych, zapewniających szybką
restytucję (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016). W intensywnych
fazach gry dług tlenowy sięga 10l, wentylacja płuc 120-130 l/min
a stężenie mleczanu 250 mg%. Częstość skurczów serca oscyluje
w szerokim zakresie wartości, co świadczy o zmiennym charakterze
wysiłku
i
przewadze
tlenowo
beztlenowych
przemian
energetycznych (Grządziel 2012). Badania telemetryczne wykazały,
że w bilansie energetycznym gry właściwej przemiany tlenowe
stanowiły ok. 10%, przemiany mieszane od 40 do 80%, a przemiany
beztlenowe od 10 do 60% (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016).
Trening jest znaczącym obciążeniem dla organizmu zawodnika
i bardzo silnym zespołem bodźców (Sozański 1999, 2013).
Należy, zatem pamiętać, że młody, rozwijający się organizm
jest formowany w takim kierunku, w jakim w procesie treningowym
będziemy go kształtowali środkami treningowymi. Przekroczenie
granic
możliwości
adaptacyjnych,
szczególnie
u
młodych
sportowców, może doprowadzić do zachwiania równowagi
biologicznej, ale także do nieprawidłowości i dysproporcji
rozwojowych (Sozański 1999, Sozański i wsp. 2013).
Celem pracy jest ocena poziomu zdolności kondycyjnych dziewcząt
trenujących siatkówkę (kategoria wiekowa kadetek), na tle grupy
nietrenujących rówieśniczek.
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono wśród zawodniczek trenujących siatkówkę
w Klubie Sportowym „SETBOL” Oświęcim oraz dziewczętach
nietrenujących uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017
do Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.
Obie grupy badanych dziewcząt to rówieśniczki mieszczące
się w przedziale wiekowym 13-16 lat. Zestawienie podstawowych
danych nt. badanych zawodniczek i dziewcząt nietrenujących
przedstawiono w tab. 1.
Tabela nr 1. Charakterystyka wieku, liczebności badanych dziewcząt

„SETBOL”
to
Uczniowski
Klub
Sportowy,
założony
we wrześniu 2007 roku, na terenie Oświęcimia. Założycielami UKS
są Krystyna i Przemysław Karaś oraz Marek Wasztyl – trenerzy siatkówki,
a także Adam Mituta sędzia MZPS. SETBOL to Klub siatkarski zrzeszający
ok. 80-100 dziewcząt. W sezonie 2016/2017 Klub był reprezentowany
przez swoje drużyny w kategorii mini siatkówki, młodziczek, kadetek
oraz rozgrywkach III ligi (http://setbol.eu).
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu,
jest obecnie szkołą, która w swoim dorobku posiada liczne sukcesy
tak naukowe jak i sportowe. Utworzone są klasy z innowacyjnym
programem nauczania z techniki, matematyki, piłki siatkowej,
koszykowej,
języka
polskiego,
biologii
oraz
muzyki.
Powyższe Gimnazjum to wysoki poziom sportowy, co w roku szkolnym
2016/2017 udowodnili uczniowie zdobywając wicemistrzostwo
w wojewódzkiej Gimnazjadzie w dyscyplinie piłki siatkowej
dziewcząt oraz mistrzostwo województwa w koszykówce chłopców.
Mottem szkoły jest „Uczyć, myśleć i kochać” a w roku szkolnym
2017/2018, w wyniku nowej reformy oświaty, Gimnazjum zostało
przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 im. Łukasza Górnickiego
(http://mg2osw.pl).
Ocenę poziomu zdolności kondycyjnych dokonano na podstawie
wybranych prób testu Eurofit (1991) oraz dodatkowo przeprowadzono
próby BEEP Test (Léger i wsp. 1988), rzut piłka lekarską w przód
(Pilicz 1997) i wyskok dosiężny (Grządziel 2012). Badania zostały
przeprowadzone, na sali gimnastycznej Miejskiego Gimnazjum nr 2,
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w trakcie trwania zblokowanych lekcji wychowania fizycznego.
Całą procedurę rozpoczęto od pomiarów wysokości i masy ciała,
po czym przeprowadzono odpowiednią rozgrzewkę, która trwała
ok 15 min. Następnie przystąpiono do przeprowadzania wybranych
prób sprawności. Przed przystąpieniem do poszczególnych testów,
każda próba została dokładnie omówiona i zademonstrowana,
zostały także przekazane wskazówki umożliwiające uzyskanie
jak najlepszego wyniku.
Próby oceniające poziom zdolności kondycyjnych i gibkości
przeprowadzono w następującej kolejności: Równowagi statycznej
– Flamingo Balance Test, (liczna podparć); Szybkości ruchów ręki –
PlateTapping, (s); Rzut piłką lekarską w przód (2 kg), (m); Gibkości –
Sit and Reach (w siadzie skłon dosiężny w przód), (cm); Skok w dal
z miejsca – Standing broad jump, (m); Wyskok dosiężny w górę, (cm);
Siady z leżenia – Sit-ups, (liczba); Zwis na ramionach ugiętych, (s); Bieg
szybkościowy – Shuttle run 10 x 5 m (bieg wahadłowy), (s); Bieg
wytrzymałościowy – Beep Test (20 m, bieg wahadłowy), (m).
W
celu
porównania
zwiększonej
aktywności
ruchowej
(trening siatkarek) na rozwój badanych zdolności motorycznych
z nietrenującymi, w wydzielonych grupach, posłużono się testemt
Studenta dla dwóch niezależnych od siebie grup. Poziom istotności
określono dla p<0,05.
WYNIKI
Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 1, w przypadku
równowagi dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły, co ciekawe
słabsze wyniki zarówno w grupie młodszej jak i starszej w odniesieniu
do grup nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni
wynik 10,44 natomiast w grupie starszej 8,5 podparć na minutę.
Badane dziewczęta z grup porównawczych w przypadku tej próby
osiągnęły wyniki, analogicznie średnio 9,86 i 8,08 podparć na minutę.
Różnica w uzyskanym wyniku na korzyść nietrenujących wyniosła
0,58 w grupie młodszej a w grupie starszej 0,42. Powyższe różnice
nie były istotne statystycznie w obu badanych grupach na poziomie
p<0,05 (tab. 1).
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Ryc. 1. Charakterystyki średniej równowagi (liczba podparć) badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych
Tabela nr 1. Charakterystyki statystyczne testu t Studenta badanych
zdolności kondycyjnych i gibkości w młodszej i starszej grupie badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących

Objaśnienia skrótów: * poziom istotności statystycznej dla p<0,05

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 2, w przypadku próby
Plate Tapping dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły gorszy wyniki
w grupie młodszej, natomiast grupa starsza siatkarek osiągnęła lepszy
rezultat w odniesieniu do grupy nietrenujących. W grupie młodszej
siatkarki osiągnęły średni wynik 10,59 sekundy, a w grupie starszej
9,58 sekundy. Badane dziewczęta z grup porównawczych
w przypadku tej próby osiągnęły wyniki, analogicznie średnio
10,38 sekundy i 10,73 sekundy. Różnica w uzyskanym wyniku
na korzyść nietrenujących wyniosła 0,21 sekundy w grupie młodszej
z kolei w grupie starszej 0,15 sekundy na korzyść siatkarek.
Powyższe różnice nie były istotne statystycznie w obu badanych
grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).
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Ryc. 2. Charakterystyki średniej testu Plate Tapping (s) badanych siatkarek
i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 3, w przypadku rzutu
piłką lekarską dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły, lepszy wyniki
zarówno w grupie młodszej jak i starszej w odniesieniu do grup
nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni wynik
6,9
metrów
natomiast
w
grupie
starszej
7,53
metrów.
Badane dziewczęta z grup porównawczych w przypadku tej próby
osiągnęły wyniki, grupa młodsza średnio 5,52 metra i grupa starsza
średnio 5,82 metra. Różnica w uzyskanym wyniku na korzyść siatkarek
wyniosła w grupie młodszej 1,38 metra natomiast w grupie starszej
1,68 metra. Powyższe różnice okazały się być istotne statystycznie
w obu badanych grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).

Ryc. 3. Charakterystyki średniej testu Plate Tapping (s) badanych siatkarek
i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 4, w przypadku
gibkości dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły, mniej korzystne
wyniki zarówno w grupie młodszej jak i starszej w odniesieniu do grup
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nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni wynik
9,59 centymetrów natomiast w grupie starszej 6,34 centymetrów.
Badane dziewczęta z grup porównawczych w przypadku tej próby
osiągnęły wyniki, grupa młodsza średnio 10,65 centymetrów i grupa
starsza średnio 12,4 centymetrów. Różnica w uzyskanym wyniku
na korzyść nietrenujących wyniosła w grupie młodszej 0,97
a w grupie starszej 6,06. Powyższe różnice okazały się nie być istotne
statystycznie w przypadku młodszej badanej grupy natomiast
w grupie starszej różnica jest istotna statystycznie na poziomie
p<0,05 (tab. 1).

Ryc. 4. Charakterystyki średniej gibkości (cm) badanych siatkarek
i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 5, w przypadku skoku
w dal, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły korzystniejszy wynik
zarówno w grupie młodszej jak i w grupie starszej siatkarek
w odniesieniu do grup nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki
osiągnęły średni wynik 1,88 metra a w grupie starszej 1,97 metra.
Badane dziewczęta z grup porównawczych w przypadku tej próby
osiągnęły wyniki, analogicznie średnio 1,76 metra i 1,78 metra.
Różnica w uzyskanym wyniku na korzyść nietrenujących wyniosła
0,12 w grupie młodszej z kolei w grupie starszej 0,19 na korzyść
siatkarek. Powyższe różnice okazały się być istotne statystycznie w obu
badanych grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).
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Ryc. 5. Charakterystyki średniej skoku w dal (metry) badanych siatkarek
i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 6, w przypadku
wyskoku dosiężnego, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły
lepsze wyniki zarówno w grupie młodszej jak i starszej siatkarek
w odniesieniu do grup nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki
osiągnęły średni wynik 39,29 cm a w grupie starszej 43,3 cm.
Badane dziewczęta z grup porównawczych w przypadku tej próby
osiągnęły wyniki, analogicznie średnio 35,91 centymetrów i 35,64 cm.
Różnica w uzyskanym wyniku na korzyść siatkarek wyniosła 3,38
w grupie młodszej z kolei w grupie starszej7,66 na korzyść siatkarek.
Powyższe
różnice
okazały
się
być
istotne
statystycznie
w obu badanych grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).

Ryc. 6. Charakterystyki średniej wyskoku dosiężnego (centymetry) badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 7, w przypadku
siadów z leżenia, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły lepsze
wyniki zarówno w grupie młodszej jak i w grupie starszej w odniesieniu
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do grup nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni
wynik 22,29 powtórzeń w ciągu 30 sekunda w grupie starszej
25,46 powtórzeń. Badane dziewczęta z grup porównawczych
w
przypadku
tej
próby
osiągnęły
wyniki,
analogicznie
22 i 22,28 powtórzeń w ciągu 30 sekund. Różnica w uzyskanym wyniku
na korzyść siatkarek wyniosła 0,29 w grupie młodszej z kolei w grupie
starszej 3,18, także na korzyść siatkarek. Powyższe różnice dla grupy
młodszej nie były istotne statystycznie natomiast u grupy starszej
wystąpiła istotność statystyczna na poziomie p<0,05 (tab. 1).

Ryc. 7. Charakterystyki średniej siadów z leżenia (liczba prób) badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 8, w przypadku zwisu
na ramionach ugiętych, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły
gorszy wyniki w grupie młodszej natomiast grupa starsza siatkarek
osiągnęła lepszy rezultat w odniesieniu do grup nietrenujących.
W grupie młodszej, siatkarki osiągnęły średni wynik 8,02 s a w grupie
starszej 8,11 s. Badane dziewczęta z grup porównawczych
w przypadku tej próby osiągnęły wyniki, analogicznie 8,33 s i 6,4 s.
Różnica w uzyskanym wyniku grupy młodszej na korzyść
nietrenujących wyniosła 0,31 s z kolei w grupie starszej
1,71 s na korzyść siatkarek. Powyższe różnice nie były istotne
statystycznie w obu badanych grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).
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Ryc. 8. Charakterystyki średniej zwisu na ramionach ugiętych (s) badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 9, w przypadku
Beep Test-u, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły lepszy wynik
w obu przypadkach w odniesieniu do grup nietrenujących.
W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni wynik 1174 m a w grupie
starszej 1350 m. Badane dziewczęta z grup porównawczych
w przypadku tej próby osiągnęły wyniki, grupa młodsza średnio
869,5 m i grupa starsza średnio 788 m. Różnica w uzyskanym wyniku
na korzyść siatkarek wyniosła 304,51 w grupie młodszej, z kolei
w grupie starszej 562 na korzyść siatkarek. Powyższe różnice okazały
się być istotne statystycznie w obu badanych grupach na poziomie
p<0,05(tab. 1).

Ryc. 9. Charakterystyki średniej Beep Testu (m) badanych siatkarek
i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

Jak wynika z danych zaprezentowanych na ryc. 10, w przypadku
biegu szybkościowego, dziewczęta trenujące siatkówkę osiągnęły
lepszy wynik w obu przypadkach w odniesieniu do grup
nietrenujących. W grupie młodszej siatkarki osiągnęły średni wynik
19,76 s w grupie starszej 19,1 s. Badane dziewczęta z grup
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porównawczych, w przypadku tej próby, osiągnęły wyniki, grupa
młodsza średnio 20,64 s i grupa starsza średnio 20,94 s. Różnica
w uzyskanym wyniku w obu przypadkach była na korzyść siatkarek,
w grupie młodszej wyniosła 0,88 z kolei w grupie starszej 1,84s.
Powyższe różnice okazały się być istotne statystycznie w obu
badanych grupach na poziomie p<0,05 (tab. 1).

Ryc. 10. Charakterystyki średniej biegu szybkościowego (s) badanych
siatkarek i dziewcząt nietrenujących w grupach młodszych i starszych

DYSKUSJA
Jak wynika z przeprowadzonych badań można stwierdzić,
że zawodniczki trenujące siatkówkę w większości przypadków
badanych zdolności kondycyjnych przewyższały swoje nietrenujące
rówieśniczki. Przewaga ta, jak można było się spodziewać
początkowo, nie wystąpiła w każdym badanym apekcie.
W badaniach własnych siatkarki wykazały się wysokim poziomem siły
eksplozywnej
na
tle
grup
porównawczych.
Oczywistym
jest,
że
podstawową
składową
siły
jest
szybkość,
która w przeważającym stopniu uwarunkowana jest genetycznie
(Bouchard 2003). Stąd też bardzo istotne jest, by podczas selekcji
zwracać
uwagę
na
tego
typu
zdolności
kondycyjne.
Stąd też w przeprowadzonych testach znalazła się próba biegu
szybkościowego, którego wyniki w istotnym stopniu wskazywały
na korzyść siatkarek w stosunku do grupy nietrenująch, zarówno
starszych i młodszych.
Analizując po kolei wyniki poszczególnych prób motorycznych,
siatkarki w bardzo dobrym świetle pokazały się w próbach siły
eksplozywnej wykorzystującej siłę mięsni kończyn dolnych - skok w dal
oraz skok dosiężny. Osiągnięte średnie rezultaty były znacznie wyższe
od grupy porównawczej, czego przyczyną mógł być fakt,
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iż w siatkówce, podczas swojego meczu zawodnicy wykorzystują
wyskok w znaczącej ilości elementów takich jak atak, blok, zagrywka
czy kiwanie (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016). Siła eksplozywna
kończyn dolnych ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia
mistrzostwa w siatkówce, co wykazane zostało już dość dawno i przez
wielu badaczy (Iwołow 1985, Kleszczew i Arijanc 1985, Klocek
i Szczepanik 1993).
W
opracowaniach
wymienionych
autorów
zainteresowano
się również pojęciem wytrzymałości czy wydolności układu sercowonaczyniowego i oddechowego, która w badaniach własnych
była pośrednio sprawdzana za pomocą próby Beep Test, a wyniki
tak w grupie młodszej jak i w grupie starszej prezentowały
się na korzyść siatkarek. Jak się wydaje badane siatkarki posiadały
właściwy dla postulowanego modelu mistrza poziom rozwoju
omawianej zdolności motorycznej (Ozimek 2007a).
Z dobrej strony siatkarki wypadły również w biegu szybkościowym.
W testach różnice między dziewczętami nietrenującymi a siatkarkami
były wysokie na korzyść siatkarek. Bieg szybkościowy wymagał
od siatkarek szybkich, krótkich odcinków ze zmianami kierunków,
dlatego też nie jest zeskoczeniem, że siatkarki w tym elemencie
pokazały się z dobrej strony. W piłce siatkowej bowiem, nie występują
długie dystanse biegowe, a raczej na niewielką odległość
wykonywane szybko (Grządziel 2012, Grządziel i Szade 2016).
Poziom gibkości w badanych grupach dziewcząt nietrenujących
okazał się zdecydowanie lepszy niż u dziewcząt trenujących.
Siatkarki osiągnęły nienajlepszy poziom gibkości, co może być nieco
dyskusyjne, gdyż badania Iwołowa (1985) oraz Kleszczewa i Arijanc
(1985) dowodzą, że wysoki poziom gibkości korzystnie wpływa
na działania techniczno – taktyczne stosowane w piłce siatkowej.
Jednak, trzeba pamiętać o tym, że cecha ta łatwo poddaje
się pozytywnym efektom treningowym, więc jest możliwe dość szybkie
jej podniesienie na wyższy poziom. Dlatego też, niski poziom gibkości
nie powinien budzić obaw, zwłaszcza u zawodnika w młodym wieku,
niemniej jednak powinien zdecydowanie być sygnałem dla trenera.
W grupie koordynacyjnych zdolności motorycznych obserwacje
własne wykazały, nie najlepszy poziom wyników siatkarek w stosunku
do grup dziewcząt nietrenujacych. Stosunkowo słabe wyniki
można zauważyć w próbie równowagi statycznej, zwłaszcza
w stosunku do grup porównawczych. Jednak słaby poziom
tej zdolności koordynacyjnej u osób trenujących siatkówkę, zauważyli
już wcześniej Szczepanik i Szopa (1993) oraz Sakowicz (1994).
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Zostało to, przez powyższych autorów, uzasadnione wyżej
usytuowanym środkiem ciężkości osoby o znacznej wysokości ciała,
jaką charakteryzują się siatkarze i siatkarki, stąd możliwa trudność
w utrzymaniu równowagi w długim czasie.
Analizując wyniki badań własnych stwierdzono średni poziom
częstotliwości ruchu (szybkości ruchu) u siatkarek. Zdecydowanie
może to niepokoić, gdyż w niektórych pracach podkreślano,
iż w siatkówce bardzo ważną rolę pełni szybkość reagowania
i szybkości poruszania się (Cox 1978).
Co ciekawe, w próbie zwisu na ramionach ugiętych, angażującej
mięśnie ramion, obręczy barkowej i pleców, lepszym rezultatem
mogą pochwalić się dziewczęta nietrenujące w grupie młodszej,
natomiast już w grupie starszej lepszy rezultat osiągnęły siatkarki.
W
powyższej
próbie
wyniki
były
bardzo
zróżnicowane.
Najsłabszy zanotowany wynik to 0,59 s, a najlepszy 29,4 s,
a co mogło zaskoczyć to to, iż najlepszy wynik należał
do nietrenującej dziewczyny. Jednak biorąc pod uwagę fakt,
że najlepszy średni wynik osiągnęły siatkarki z grupy starszej,
można przypuszczać (czego w pracy nie badano), iż jest to efektem
regularnego kilkuletniego treningu oraz specyfika uprawianej
dyscypliny. Powyższe tendencje w procesie treningu zauważył również
Grządziel (2012).
W świetle dostępnej literatury warto wspomnieć o pracy Ozimek
(2007a), który wykorzystując próby testu Eurofit przeprowadził badania
na ogółem 214 zawodniczkach kadry Małopolski reprezentujących
w kategorii kobiet w wieku 15-19 lat dyscypliny, piłka siatkowa,
ręczna, koszykowa, judo, strzelectwo, wioślarstwo, lekka atletyka
(biegi średnie), których staż treningowy wahał się od 1 do 7 lat.
W wyniku powyższych badań określił modelowy dla osiągnięcia
mistrzostwa na określonym etapie rozwoju sportowego poziom
badanych zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych. Zebrane
przez Ozimka (2007a) wyniki (tab. 2) posiadają nie tylko wartość
praktyczną, ale również poznawczą. Można je, zatem uważać
za normy docelowe (pożądane) dla zawodniczek uprawiających
różne dyscypliny sportów olimpijskich w wieku juniora, w tym również
siatkarek.
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Tabela nr 2. Charakterystyki poziomu rozwoju koordynacyjnych
i kondycyjnych zdolności motorycznych badanych zawodniczek
w wieku 15-19 lat wybranych olimpijskich dyscyplin sportu (Ozimek 2007a)

Objaśnienia skrótów: S - siatkówka, K - koszykówka, PR - piłka ręczna,
W - wioślarstwo, LA - lekka atletyka, J - judo, St - strzelectwo,
Ko - kolarstwo, OP - orientacja przestrzenna /w s/, CR - czas reakcji
złożonej /w sek/, KWR - koordynacja wzrokowo - ruchowa /liczba/,
SR - szybkość ruchu /w s/, R - równowaga /w s/, SS - siła statyczna /w
kG/, WB - wytrzymałość biegowa /w min/, SE - siła eksplozywna /w cm/,
Ws - wytrzymałość siłowa /liczba/, SW - siła względna, MPA maksymalna praca anaerobowa /w KGm/, G - gibkość /w cm/,
x - średnia arytmetyczna.

Odnosząc wyniki badań wesłanych do zaprezentowanych
przez Ozimka (2007a) można zauważyć szereg podobieństw
w poziomie wielkości wyników badanych zdolności koordynacyjnych
i kondycyjnych. Zatem wyniki uzyskane w badaniach własnych
przez siatkarki można uznać za dobre a ich poziom zdolności
kondycyjnych za właściwy dla tej kategorii wiekowej.
WNIOSKI
1. W próbach sprawnościowych jakimi są, rzut piłką lekarską,
skok w dal z miejsca, wyskok dosiężny, bieg wytrzymałościowy
oraz siady z leżenia, wynik okazał się na korzyść siatkarek,
tak w grupie młodszej jak i starszej. Różnice na korzyść
zawodniczek okazały się statystycznie istotne w większości
przypadków (brak jedynie takich różnic w pomiędzy wynikami
testu siadów z leżenia w grupie młodszej).
2. Wyniki równowagi statycznej okazały się być na korzyść grup
nietrenujących jednak różnice nie wykazały istotności
statystycznej.
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3. Wyniki testów szybkości ruchów ręki oraz zwisu na ramionach
ugiętych wskazują, że w grupie młodszej korzystniejszy rezultat
jest po stronie dziewcząt nietrenujących, a w grupie starszej
po stronie siatkarek. Wyniki nie wykazały istotności statystycznej.
4. W przypadku gibkości, w obu badanych grupach, lepsze wyniki
osiągnęły dziewczęta nietrenujące, Istotność statystyczną
wykazano tylko w grupie starszej, gdzie dziewczęta
nietrenujące znacząco przewyższały siatkarki.
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LEVEL OF MOTOR FITNESS YOUNG WOMMEN VOLLEYBALLS
ON BACKGROUND OF COMPARATIVE GROUPS
SUMMARY
It is the aim of work the opinion of level of ability training young girls
coaching the volleyball, on background of the training peers' group.
It investigation was conducted was among competitors coaching
in Volleyball Sport Club „SETBOL” Auschwitz as well as training
in age 13 girls-16 years (n = 53). The results showed the superiority
of level of ability training girls coaching in reference to non-training,
in majority of studied motor abilities.
KEY WORDS: Volleyball, Eurofit Test, Motor fitness
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NOTATKI BIOGRAFICZNE AUTORÓW1
Nauczyciel akademicki - profesor:
Dr hab. Mariusz Ozimek, profesor nadzwyczajny - absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu. Były zawodnik (lekkoatletyka –
biegi krótkie), trener lekkoatletyki, menedżer sportu, instruktor pływania,
piłki ręcznej, piłki nożnej, absolwent studiów podyplomowych z zakresu
organizacji i zarządzanie sportem. Doktor habilitowany nauk o kulturze
fizycznej. Obecnie profesor nadzwyczajny w Zakładzie Lekkiej Atletyki
Instytutu Sportu, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie. W pracy naukowej koncentruje się m.in. na teorii
treningu sportowego (zawodników na różnych poziomach zaawansowania)
w różnych dyscyplinach sportu. Autor ponad 200 prac naukowych,
metodologicznych oraz doniesień konferencyjnych. Autor i współautor
siedmiu monografii m.in. Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży
krakowskiej między 15 a 19 rokiem życia z uwzględnieniem czynników
środowiskowych (2000), Determinanty wieloletniego przygotowania
zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu (2007),
Wychowanie fizyczne i rekreacja w terenie naturalnym (2013), A structure
of training workloads In race walking. Different sta ges of athlete’s
development in case of four-year preparation to the Olympic Games
In Beijing (2015). Uczestnik ponad 80 konferencji naukowych
w Polsce i za granicą.
Dr hab. Arkadiusz Stanula, profesor nadzwyczajny - kierownik Katedry
Sportów
Indywidualnych
Akademii
Wychowania
Fizycznego
w Katowicach. W latach 2007–2016 był kierownikiem Zakładu Metodologii,
Statystyki i Informatyki AWF Katowice. W latach 1992–2003 zawodnik
sportowego ratownictwa wodnego. Reprezentując Śląski WOPR
pięciokrotnie zdobył Drużynowe Mistrzostwo Polski w Wieloboju
Ratowniczym. Dwukrotnie był indywidualnym mistrzem śląska (1997, 1998)
oraz trzykrotnie wicemistrzem śląska (1994, 1995, 1996) w sportowym
ratownictwie wodnym. W latach 2001–2011 szkolił na kursach centralnych
starszych ratowników oraz instruktorów WOPR, początkowo jako asystent
(2001–2002), następnie jako instruktor prowadzący (2003–2006),
aż wreszcie jako kierownik dydaktyczny (2007–2011). W latach 2003–2014
przewodniczył komisji szkolenia województwa śląskiego. Jest autorem blisko
200 publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki sportu
1

Alfabetycznie wg stopni naukowych i tytułów zawodowych.
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oraz z obszaru ratownictwa wodnego. W swoim dorobku posiada 32 prace
opublikowane w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (łączny „impact
factor” = 34,23). Posiada uprawnienia trenera pływania I klasy, instruktora
kajakarstwa, instruktora tenisa, sternika jachtowego, Stermotorzysty Żeglugi
Śródlądowej. Jest Zasłużonym Instruktorem WOPR.
Nauczyciel akademicki - doktor:
Dr Dawid Czarnecki - doktor nauk społecznych w zakresie nauk
o bezpieczeństwie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego studia magisterskie na kierunku politologii
o specjalności międzynarodowe stosunki polityczne. Ukończył również studia
podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Gdańskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
na Uniwersytecie Gdańskim, historii i wiedzy o społeczeństwie na Gdańskiej
Wyższej Szkole Humanistycznej i przygotowania pedagogicznego
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Autor i współautor
licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce szeroko pojętego
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nauczyciel historii.
Dr Paweł

Draga – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie, pracę doktorską nt. „Determinantów
somatycznych i motorycznych osiągnięć zawodników we wspinaczce
sportowej”
obronił
na
Akademii
Wychowania
Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Były zawodnik, członek kadry
narodowej we wspinaczce sportowej, na podstawie przejść skalnych
wielokrotnie zostały mu przyznane Mistrzowskie Klasy Sportowe.
Trener wspinaczki sportowej, instruktor kulturystyki i narciarstwa
zjazdowego, absolwent studiów podyplomowych w Collegium Medicum UJ.
Były pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staż
naukowy w Instytucie Sportu Państwowym Instytucie Badawczym
w Warszawie w Zakładzie Biomechaniki. Od początku 2018 r. trener kadry
narodowej Austrii we wspinaczce sportowej z licznymi sukcesami
w tej dziedzinie (zdobyte 2 złote medale Mistrzostw Świata Innsbruck 2018).
Prowadził kursy trenerskie dla Polskiego Związku Alpinizmu oraz kursy
centralne
dla
federacji
KVÖ
(Kletterverband
Österreich).
Aktywnie współpracuje z Centrum Olimpijskim Tirol. W swojej pracy
naukowej koncentruje się m.in. na teorii sportu, biomechanice
i antropometryce. Autor licznych publikacji.
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Dr Sławomir Stanisław Dębski - wykładowca Pomorskiej Szkoły Wyższej
w
Starogardzie
Gdańskim.
Absolwent: Wyższej
Szkoły
Policji
w Szczytnie obecnie posiadany stopień komisarz; Uniwersytetu Gdańskiego
– studia magisterskie w zakresie polityki publicznej i Wyższej Szkoły
Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku - studia magisterskie
w zakresie edukacji obronnej i zarządzania kryzysowego. Autor (współautor,
współredaktor naukowy) ponad 35 opracowań naukowych, w tym m.in.: 35
wydań książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych
oraz opracowań cyfrowych i ponad 73 artykułów naukowych, rozdziałów
w monografiach a także referatów m.in. z zakresu: samorządności w formule
samorządu gospodarczego i terytorialnego, bezpieczeństwa powszechnego,
zarządzania kryzysowego, systemu prawa w Polsce, NGO’s, administracji,
ustroju państw. Badacz w zakresie nauk społecznych, humanistycznych,
ścisłych
oraz
przyrodniczych,
medycznych
i
o
zdrowiu.
Inicjator i współorganizator wielu seminariów, konferencji naukowych
krajowych i międzynarodowych.
Członek i założyciel kilku
Rad i Towarzystw Naukowych w Polsce oraz za granicą,
a także aktywny działacz społeczny w tym Prezes Stowarzyszenia. Posiadacz
wielu certyfikatów i uprawnień.
Dr Marcin Krawczyk – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie. Trener przygotowania motorycznego i trener piłki nożnej.
Obecnie wykładowca w Zakładzie Wychowania Fizycznego Instytutu
Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Tarnowie. W pracy naukowej koncentruje się m.in. na teorii treningu
sportowego (zawodników na różnych poziomach zaawansowania) w różnych
dyscyplinach sportu. Autor wielu prac naukowych, metodologicznych
oraz doniesień konferencyjnych. Uczestnik konferencji naukowych
w Polsce i za granicą.
Dr Piotr Lizakowski - prawnik, adiunkt na Wydziale Dowodzenia
i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im Bohaterów
Westerplatte w Gdyni. Od ponad piętnastu lat dzieli się wiedzą
na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych.
Praktyk samorządowy z pomad dwudziestoletnim doświadczeniem
w pracy i zarządzaniu podmiotami publicznymi. Konsultant
i współpracownik m. in.: Programu Unii Europejskiej TACIS (Programu
Pomocy
Technicznej
dla Wspólnoty
Niepodległych
Państw),
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości
w
Warszawie,
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, Agencji Rozwoju Pomorza
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w Gdańsku, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie,
Programu Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Członek kilku Rad i Towarzystw Naukowych.
Autor licznych naukowych publikacji krajowych i zagranicznych głównie
z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwa społecznego
oraz funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
człowieka. Profesor wizytujący w Uniwersytecie Gospodarki Wodnej
i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym na Ukrainie.
Dr Piotr Makar - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, kierownik
Zakładu Sportów Wodnych w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Trener klasy I w pływaniu.
Doświadczony i wieloletni szkoleniowiec kadr trenerskich i instruktorskich
w pływaniu. Pierwszy autor i współautor ponad 90 krajowych
i międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu biomechanicznej
i fizjologicznej optymalizacji procesu treningowego. Specjalista w zakresie
techniki pływania. Opiekun ponad 150 prac magisterskich, licencjackich
oraz trenerskich. Przewodniczący komisji rewizyjnej Pomorskiego
Okręgowego Związku Pływackiego. Od 2008 do 2016 roku członek Zarządu
Polskiego Związku Pływackiego. W latach 2012-2016 przewodniczący
Zespołu ds. Metodyczno-Szkoleniowych PZP. Członek Rad i Towarzystw
Naukowych. Trener wielokrotnych medalistów mistrzostw Polski,
Europy i świata.
Dr Aleksandra Nowak - starszy wykładowca w Centrum Kultury Fizycznej
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Absolwentka Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Instruktor aerobiku, tenisa ziemnego, pływania, kulturystyki, narciarstwa
zjazdowego oraz spinningu. W 2009 roku obroniła rozprawę doktorską
z zakresu nauk o kulturze fizycznej na temat: „Młodzież Akademii Rolniczej
w świetle wybranych charakterystyk morfologicznych i sprawności
fizycznej”. W latach 2014-2018, członek Komisji ds. Nauki w Zarządzie
Głównym Akademickiego Związku Sportowego. W 2013 roku,
Członek Misji Polskiej na 27. letniej Uniwersjadzie w Kazaniu oraz na 26.
zimowej Uniwersjadzie w Trentino. Od 2007 roku, organizator cyklicznych
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w unihokeju. Uczestnik licznych
konferencji naukowych. Autor artykułów naukowych dotyczących głównie
aktywności i sprawności fizycznej studentów. W latach 2013-2018, członek
i wykonawca grantów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Rozwoju
Sportu Akademickiego. W latach 2016-2018, członek i wykonawca projektu
MOVE, Movement Valorize Europe, „New Competence for trainers”
we współpracy z partnerami z Włoch, Grecji i Bułgarii.
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Dr Marcelina Nowakowska – absolwenta Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego, trener lekkiej
atletyki i pływania. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Autorka kilkunastu
publikacji naukowych i monografii naukowej Wysiłek fizyczny, obciążenia
treningowe i startowe a zmienność wskaźników psychomotorycznych
u hokeistów na lodzie (2017, PWSZ Krosno).
Dr Paweł Ochwat - doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt w Zakładzie
Teorii i Metodyki WF w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu.
Prezes Stowarzyszenia
Instruktorów Narciarstwa Alpejskiego Rekreacji SINAR, trener narciarstwa
zjazdowego. Autor publikacji z zakresu dyscypliny i kontroli klasy szkolnej,
agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, agresji elektronicznej,
oraz wykorzystania zjawiska humoru w procesie edukacji. Menedżer sportu
i specjalista z zakresu organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej.
Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego.
Dr Alicja Pęczak-Graczyk - doktor nauk o kulturze fizycznej – pracownik
naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Sportów Wodnych w Katedrze Sportów
Akademii
Wychowania
Fizycznego
i
Sportu
w
Gdańsku.
Najwszechstronniejsza zawodniczka w historii polskiego pływania.
Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie 1992, Atlancie 1996,
Sydney 2000. Zdobywczyni 20 medali Mistrzostw Świata i Europy.
82- krotna mistrzyni Polski Seniorów oraz 52 krotna rekordzistka Polski
Seniorów w stylu klasycznym, zmiennym i dowolnym. Reprezentantka
klubów „Astoria” Bydgoszcz i AZS-AWF Gdańsk. W latach asystent
(2000–2007), a następnie adiunkt (2008- 2013) w Zakładzie Pływania
AWFiS Gdańsk. W latach 2008–2009 była kierownikiem Zakładu Pływania.
Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych z obszaru pływania sportowego
i ratownictwa wodnego oraz kultury fizycznej, o łącznej liczbie 350 punktów
MNiSW (w tym IF). Posiada uprawnienia trenera pływania I klasy,
instruktora w zakresie ratownictwa wodnego (wg MSW) oraz szereg
instruktorskich w tym instruktora aqua aerobiku.
Dr Robert Rokowski - pracownik naukowo dydaktyczny na AWF
w Krakowie.
Zainteresowania naukowe dotyczą biologicznych
i środowiskowych uwarunkowań ruchu ludzkiego. Autor kilkudziesięciu
publikacji naukowych w tym publikacji z wskaźnikiem impact factor.
Autor monografii naukowej pt. Naukowe podstawy treningu we wspinaczce
sportowej. Posiada uprawnienia międzynarodowego przewodnika
wysokogórskiego UIAGM oraz instruktora alpinizmu Polskiego Związku
Alpinizmu. W swoim dorobku górskim ma na swoim koncie kilkaset dróg
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w górach pokonanych tak latem jak i zimą. W skałkach wspina
się na poziomie 8b RP i 7c OS. Ma na swoim koncie m.in. pierwsze
jednodniowe zimowe przejście Superdirettissimy na Kazalnicy
Mięguszowieckiej czy najszybsze polskie przejście Filara Croza
na Grandes Jorasses w Alpach. Jest autorem nowej drogi zimą na Kotle
Kazalnicy Mięguszowieckiej „Siwy dym” - V+ A3. Pełnił funkcje
Przewodniczącego Komisji Szkolenia w Polskim Związku Alpinizmu.
Był jednym z inicjatorów powstania grupy młodzieżowej we wspinaczce
wysokogórskiej w Polskim Związku Alpinizmu. Obecnie jest członkiem
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich
(UIAGM, IVBV).
Dr Dariusz Skalski - adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Absolwent: Akademii
Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
–
studia
magisterskie
w
zakresie
wychowania
fizycznego,
Politechniki
Gdańskiej
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomii
– studia magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu i Wyższej Szkoły
Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku - Wydział Pedagogiki i Zarządzania
- studia magisterskie z pedagogiki w zakresie edukacji obronnej
i zarządzania kryzysowego). Autor (lub współautor, czy współredaktor
naukowy) ponad 390 opracowań naukowych, w tym m.in.: 89 wydań
książkowych, monografii naukowych, wydań skryptowych, filmów
szkoleniowych oraz opracowań cyfrowych (jak np. pierwszego w Polsce
poradnika multimedialnego CD—ROM: „Bezpieczny wypoczynek
nad wodą” - 2001) i ponad 240 artykułów naukowych, rozdziałów
w monografiach czy referatów z zakresu: kultury fizycznej, ratownictwa
wodnego, pływania, edukacji obronnej i wodnej, bezpieczeństwa wodnego
i zarządzania kryzysowego. Nauczyciel dyplomowany. Członek kilku Rad
i Towarzystw Naukowych. Profesor wizytujący w UGWiZZN w Równym
na Ukrainie.
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Nauczyciel akademicki - asystent, doktorant:
Mgr Joanna Ciepielowska - absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie kierunku Wychowanie
Fizyczne o specjalizacji gimnastyka korekcyjna oraz Uniwersytetu
Jagiellońskiego specjalizacji Zarządzanie w sporcie. Czynna zawodniczka
aerobiku sportowego, wielokrotna mistrzyni Polski w kategorii solo,
duet i trójek oraz brązowa medalistka Mistrzostw Świata. Instruktorka
aerobiku sportowego, gimnastyki, rekreacji ruchowej fitness, aqua fitness.
Instruktor sportu pływania, ratowniczka WOPR. Obecnie nauczycielka
wychowania fizycznego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta
Witkowskiego w Krakowie, trener aerobiku sportowego i gimnastyki
sportowej w Klubie Balance Sport. Jej zawodnicy sukcesami biorą udział
w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Problematyka badawcza,
którą porusza, koncentruje się na zależności pomiędzy wynikami osiąganymi
przez zawodników aerobiku sportowego, a ich poziomem sprawności
fizycznej i strukturą obciążeń treningowych. W pracach naukowych porusza
tematykę oceny zmian regulaminu federacji FISAF w aerobiku sportowym
oraz promowania nowatorskich dyscyplin sportowych na przykładzie
aerobiku sportowego.
Mgr Magdalena Formela - funkcjonariusz Szkoły Policji w Słupsku,
zawodowo zajmująca się profilaktyką społeczną, komunikacją społeczną
i aspektami współpracy z mediami oraz badaniami społecznymi w Policji.
Absolwentka kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna w Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w Słupsku, studiów podyplomowych kierunku Pedagogika
Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Gdańskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej, doktorantka Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Współautorka licznych artykułów
naukowych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i wodnego,
w tym ratownictwa wodnego, kultury fizycznej oraz funkcjonowania
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo człowieka.
Mgr Jerzy Lipczyński - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie. Wykładowca akademicki, trener piłki
nożnej obecnie na kursie UEFA. A, swoją wiedzę z zakresu przygotowania
fizycznego w grach zespołowych poszerzał za granicą miedzy innymi
w Niemczech (VfL Wolfsburg, Eintracht Braunschweig), Włoszech
(AC Milan) przy Reprezentacji Polski U20 oraz na wielu kursach
i konferencjach szkoleniowo-dydaktycznych. Obecnie pracuje z seniorską
drużyną Hutnika Kraków wcześniej pracował w Progresie Kraków
występującej w Centralnej Lidze Juniorów oraz w Górniku
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Wieliczka. Instruktor pływania, aqua-aerobic, snowboardu i narciarstwa,
ratownik WOPR. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie. Head Coach w Polsce amerykańskiej marki Stryd autor wielu
programów treningowych (dla zawodników na różnych poziomach
zaawansowania) opartych o trening z mocą w technologii Stryd.
Mgr Marta Malinowska - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w zakresie fizjoterapii,
autorka recenzowanych artykułów w dziedzinie praktycznej fizjoterapii,
pracownik Centrum Rehabilitacyjno- Leczniczego w Nowej Wsi Rzecznej
na oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Neurologicznej oraz Rehabilitacji
Ambulatoryjnej.
Kmdr mgr inż. Daniel Pożarski - absolwent Morskich Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych
w zakresie Transportu i logistyki na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów
w zakresie Rozpoznania armii obcych, a w tym bezpieczeństwa w stosunkach
międzynarodowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu terroryzmu kryminalnego,
ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Absolwent szkolenia
i kursu w SIMC – współpracy cywilnowojskowej w strefie działań bojowych.
Działalność zawodowa ukierunkowana w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa. Współautor artykułów na temat terroryzmu,
sił specjalnych i bezpieczeństwa.
Mgr Sara Szost - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego
i Sportu, medalistka Mistrzostw Polski Juniorów w biegach średnich
i przełajowych, trener II klasy lekkoatletyki, menedżer Klubu Fitness,
Trener personlany, Trener przygotowania motorycznego, Instruktor zajęć
grupowych Fitness, Wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Edukacji
w Sporcie w Warszawie.
Mgr inż. Michał Tuz - doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji
Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni. Certyfikowany audytor Wiodący ISO/IEC 27001 [IRCA].
Nauczyciel przedmiotów zawodowych i wykładowca na studiach I,
II stopnia oraz na studiach podyplomowych - kształci słuchaczy
w obszarach zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami
bezpieczeństwa i sieciami informatycznymi. Autor analiz i opinii
problemowych
zarządzania
sieciami
informatycznymi,
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w tym także skutecznego kasowania danych z nośników tradycyjnych
i elektronicznych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie
bezpieczeństwa (uczelnie: Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła
Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych
PAN). Praktyk, posiada wieloletnie doświadczenie, ekspert ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doświadczony informatyk
i
specjalista
ds.
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych.
Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji i we wdrażaniu
Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Autor i współautor
publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Prelegent seminariów,
konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (IODO) placówek oświatowych, instytucji budżetowych
i przedsiębiorstw.
Mgr Jadwiga Zwara - mgr zarządzania w placówkach oświatowych
i wychowawczych. Temat pracy „Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Ruch czerwonokrzyski dzieci i młodzieży” Akademia Pedagogiki
Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej Warszawa. Członek Polskiego
Czerwonego Krzyża od 1976 roku, od 7 lat prezes Oddziału Rejonowego
PCK w Kościerzynie. W latach 2005-2006 prowadziła działania reaktywujące
OR PCK w Kościerzynie, zwieńczone sukcesem 6.10.2006 roku,
została sekretarzem OR PCK. Pracowała i nadal pracuję na rzecz jedynej
w Polsce, trzeciej w Europie a szóstej w świecie Stałej Wystawy PCK
mieszczącej się aktualnie w Kościerskiej Parowozowni, gdzie od 4 lat
organizuje KRWIObiegi Uliczne PCK. Zorganizowała pomoc żywnościową
w ilości 130 ton i 150 ton jabłek. Wspomogła 441 dzieciom poniżej
15 roku życia, 217 osób niepełnosprawnych i 24 bezdomnych.
Promuje i rozlicz lokalne krwiodawstwo – rocznie pozyskując 500 - 550
litrów pełnej krwi, a także jest honorowym dawcą krwi. Promuję w regionie
krwiodawstwo, zdrowy tryb życia, pierwszą pomoc oraz Międzynarodowe
Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych.
Kpt. mgr Radosław Zwara - absolwent Wyższej Szkoły Społeczno
- Ekonomicznej w Warszawie na kierunku pedagogicznym oraz Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie - studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu: zarządzania
kryzysowego na WSPol w Szczytnie, oficerskie z kierowania działaniami
ratowniczymi na SGSP w Warszawie oraz zrządzanie bhp na WSKPiSM
w Warszawie. Współautor, a także członek składu redakcyjnego licznych
publikacji naukowych i 5 pozycji zwartych poświęconych tematyce szeroko
pojętego bezpieczeństwa, ratownictwa i zarządzania kryzysowego.
Jest aktywnym inspektorem ds. ppoż. i specjalistą ds. bhp. Posiada
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uprawnienia instruktora: motorowodniactwa, ratownictwa medycznego
KSRG i pierwszej pomocy PCK. Jako instruktor i prelegent, a także dowódca
w PSP i OSP wyszkolił setki osób w swojej 16-letniej karierze.
Pełni funkcję dowódcy zmiany, powiatowego oficera operacyjnego i kieruje
działaniami nurków Państowej Straży Pożarnej oraz drużyny WOPR.
Wyróżniony za Orle nauki w PCM Garczynie tytułem Filaru Garczyńskiej
Załogi. Za swoją działalność odznaczony min. Brązowym Krzyżem Zasługi
i Medalem KEN.
Absolwenci i studenci:
Lic. Marta Chwierut - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Oświęcimiu.
Lic. Marietta Cybulska - ukończyła studia I stopnia na kierunku Turystyka
i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Obecnie kontynuuje studia magisterskie. Badania potrzebne do pracy
licencjackiej na temat „Bezpieczeństwo wodne w opinii mieszkańców miasta
Darłowa”
przeprowadziła
w
nadmorskiej
miejscowości,
z której pochodzi w Darłowie.
Lic. Martyna Kycia - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu.
Lic. Karolina Noworyta - absolwentka kierunku Wychowania Fizycznego
w Służbach Mundurowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu, obecnie studentka II roku WF studiów magisterskich.
Była zawodniczka (piłki siatkowej oraz w dzieciństwie 6-ścio letni epizod
jazdy figurowej), instruktor siatkówki, pływania, fitness( w trakcie), trener
personalny ( w trakcie), ratownik wodny. Obecnie nauczyciel wychowania
fizycznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy, aktywnie
działam prowadząc zajęcia piłki siatkowej dziewcząt w Setbol Oświęcim,
prowadzę lekcje pływania oraz w wolnych chwilach pracuje, jako ratownik
wodny na oświęcimskiej pływalni.
Lic. Klaudia Pioskowik - nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim.
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku wychowanie fizyczne.
Obecnie studentka II stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza
Korczaka w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno- Pedagogicznych
w Katowicach. Ukończyła specjalistyczne szkolenia i kursy, m.in.: instruktor
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pływania, instruktor piłki siatkowej, instruktor jogi dla dzieci, kurs ratownika
wodnego oraz sternik motorowodny ISSA. W swojej pracy dyplomowej
koncentruje się na aktywności fizycznej nauczycieli różnych specjalności
na przykładzie szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Lic. Klaudia Sobota - absolwentka kierunku Wychowanie Fizyczne
(specjalność: Służby mundurowe) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W roku 2017 obroniła
pracę licencjacką, której tematem były sposoby spędzania wolnego czasu
i jego wymiar wśród adolescentów na przykładzie uczniów gimnazjum.
Lic. Rafał Wilkołek - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu, trener piłki nożne.
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